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Abstract

Banking company is one of the industry which participates in the capital
market. Banking company is a financial institution that serves as a financial
intermediary. In assessing a bank's performance,

Bank Indonesia has set the

standard at the level of bank financial ratios as a guidance in conducting the
assessment of financial performance in the banking sector. To assess the health of the
banks used the CAMEL method is a standard rate of Bank Indonesia in the bank's
health level. The problem in this research is the effect of financial ratios which
consists of: ROE, NPL, PER, and BOPO of stock returns in Indonesia Stock
Exchange

(IDX)

either

partially

or

simultaneously

and

a

large

FEW

influences. While the purpose of this study to determine and analyze the influence of
financial ratios of ROE, NPL, PER, and BOPO of stock returns in Indonesia Stock
Exchange (IDX) and how much influence it.
The population of this research is the banking sector that has been go public
in Indonesia Stock Exchange as many as 30 banks. Sample is determined by
purposive sampling technique in order to obtain a representative sample in
accordance with specified criteria. The sample in this study are 16 banking
companies. Variables in this study are two, namely: the independent variables
include ROE, NPL, PER, and BOPO and dependent variable is bound to the
company's shares on the Banking Stock Exchange
Keyword : CAMEL, ROE, NPL, PER, and BOPO
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen
keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi),
ekuitas (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar
modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya
pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar
modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan
terkait lainnya.
Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan
instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi,
waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan
lain- lain.
Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena
pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan
usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat
pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk
pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain- lain, kedua pasar
modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan
seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain- lain.
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Saham merupakan salah satu instrumen investasi pasar modal yang dapat
menghasikan keuntungan berupa dividen dan capital gain dari selisih harga jual beli
saham. Secara umum return saham dipengaruhi oleh kondisi fundamental makro
ekonomi domestik, regional, dan internasional serta kondisi industri, perusahaan
emiten, dan sentimen pasar. Sentimen pasar tercermin dalam bentuk perilaku jual beli
saham para investor sebagai akibat tidak meratanya penguasaan informasi yang
berkaitan dengan prospek dan isu mengenai ekonomi makro dan emiten.
Perkembangan di bursa efek, tidak lepas dari kestabilan nilai tukar rupiah, tingkat
inflasi, dan suku bunga perbankan yang tercermin pada tingkat suku Bunga SBI.
Perkembangan bursa tersebut, tidak lepas dari kestabilan nilai tukar rupiah,
dan tingkat inflasi serta menurunnya suku bunga perbankan yang tercermin pada
penurunan tingkat suku Bunga SBI.
Perbaikan ekonomi makro dan pasar bursa tersebut, merupakan hasil sinergi
antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter dan perbankan yang
dilakukan Bank Indonesia. BI memperkirakan penguatan ekonomi akan terus
berlanjut pada tahun 2009.
Perkiraan didukung oleh ekspektasi positif para pelaku ekonomi terhadap
perkembangan ekonomi. Kemajuan ekonomi yang dicapai pada tahun 2007
merupakan pondasi yang kokoh bagi perbaikan ekonomi tahun berikutnya.
Membaiknya indikator makro ekonomi dan pasar modal tersebut turut membantu
proses pemulihan dan pengembangan perbankan selama tahun 2004-2007 yang
tercermin pada perkembangan indikator utama kinerja perbankan.
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Membaiknya kinerja perbankan tersebut, mencerminkan mulai pulih dan
tumbuhnya bisnis perbankan Indonesia setelah dilanda krisis tahun 1997. Namun,
fungsi intermediasi perbankan masih belum optimal sebagaimana tercermin pada
rasio LDR yang rendah menggambarkan besarnya sisa kelonggaran tarik kredit yang
belum terealisasikan.
Kestabilan dan keamanan asset bank adalah tujuan utama pada regulasi
perbankan. Hal ini merefleksikan peranan penting bank sebagai intermediary dalam
proses pengumpulan dan penyaluran dana, penyalur kebijakan moneter, serta
mengharuskan bank menjaga likuiditasnya setiap saat.
Bagi perusahaan yang ingin masuk ke pasar modal perlu memperhatikan
syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Bapepam sebagai regulator pasar modal. Selain
itu, perusahaan juga harus mampu meningkatkan nilai perusahaan sehingga terjadi
peningkatan penjualan sahamnya di pasar modal. Jika diasumsikan investor adalah
seorang yang rasional, maka investor tersebut pasti akan sangat memperhatikan aspek
fundamental untuk menilai ekspektasi imbal hasil yang akan diperolehnya.
Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang penting bagi investor
dalam mengambil keputusan investasi. Manfaat laporan keuangan tersebut menjadi
optimal bagi investor apabila investor dapat menganalisis lebih lanjut melalui analisis
rasio keuangan (Penman, 1991). Horigan (1965) dalam (Tuasikal, 2001) menyatakan
bahwa rasio keuangan berguna untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan,
hasil operasi, kondisi keuangan perusahaan saat ini dan pada masa mendatang, serta
sebagai pedoman bagi investor mengenai kinerja masa lalu dan masa mendatang.
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Rasio keuangan yang berasal dari laporan keuangan ini sering disebut faktor
fundamental perusahaan yang dilakukan dengan teknik analisis fundamental. Bagi
perusahaan-perusahaan yang go public diharuskan menyertakan rasio keuangan yang
relevan sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-51/PM/1996 tanggal
17 Januari 1996 (BEJ). Pengujian-pengujian yang dilakukan pada pasar modal di
Indonesia banyak diilhami oleh penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan di
negara lain, seperti O’Connor (1973) yang memelopori studi mengenai hubungan
antara rasio keuangan berguna bagi investor (pemegang saham biasa) untuk
mengambil keputusan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa analisis kekuatan dari
variasi model ratio dengan rate of return menunjukkan adanya keragaman akan
manfaat rasio keuangan bagi investor pemegang saham biasa. Ou & Penman (1989)
meneliti manfaat laporan keuangan dalam memprediksi return saham. Hasil riset
mereka menunjukkan bahwa informasi akuntansi mengandung informasi fundamental
yang tidak tercermin dalam harga saham. Gupa dan Heufner (1972) melanjutkan
bahwa rasio-rasio keuangan tertentu memiliki manfaat atau arti yang berbeda ketika
diasosiasikan dengan karakteristik industri tertentu yang berbeda. Foster (1986)
mengemukakan bahwa rasio tertentu antara industri yang satu dengan lainnya
memiliki perbedaan yang signifikan. Investor perlu memiliki tolok ukur agar dapat
mengetahui apakah jika ia melakukan investasi pada suatu perusahaan ia akan
mendapatkan

gain

(keuntungan) apabila sahamnya dijual.

Investor dapat

menggunakan tingkat imbal hasil sebagai tolok ukur untuk melihat ekspektasi hasil
suatu saham.
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Riset mengenai kegunaan informasi akuntansi (laporan keuangan) dalam
hubungannya dengan return dan harga saham di Bursa Efek Jakarta telah banyak
dilakukan, antara lain sebagai berikut. Machfoedz (1994) menguji manfaat rasio
keuangan dalam memprediksi perubahan laba perusahaan pada masa depan pada 89
perusahaan pemanufakturan yang terdaftar di BEJ dari tahun 1989 -1993. Kennedy
JSP, (2003), meneliti pengaruh ROA, ROE, earnings per share, profit margin, asset
turnover, rasio leverage, dan debt to equity ratio terhadap return saham. Triyono dan
Jogiyanto (2000) meneliti hubungan kandungan informasi arus kas, komponen arus
kas, dan laba akuntansi dengan harga saham atau return saham.Tuasikal (2001)
menguji manfaat informasi akuntansi dalam memprediksi return saham. Mirip
dengan Tuasikal sebelumnya Parawiyati et al. (2000) meneliti penggunaan informasi
keuangan untuk memprediksi keuntungan investasi bagi investor di pasar modal.
Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa variabel informasi keuangan tersebut
berpengaruh signifikan sebagai prediktor laba dan arus kas untuk satu, dua, dan
empat tahun ke depan. Selain itu, Natarsyah S. (2002) menganalisis pengaruh
beberapa faktor fundamental dan risiko sistematik terhadap

harga saham.

Penelitiannya merupakan studi terhadap 16 industri barang konsumsi yang go public
di pasar modal dalam periode 8 tahun (1990—1997) dengan mengasumsikan bahwa
harga saham merupakan fungsi dari ROA, ROE, beta, book value, debt/equity dan
required rate of return. Setelah melakukan pengujian terhadap hipotesis diperoleh
hasil bahwa faktor fundamental seperti return on assets, dividend payout ratio, debt
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to equity ratio, book value equity pershare, dan indeks beta berpengaruh terhadap
harga saham perusahaan.
Berkenaan dengan hal ini peneliti berkeinginan untuk mendalami penelitian
dengan judul : Pengaruh ROE, NPL, PER, dan BOPO Terhadap Return Saham
Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2008.

1.2 MASALAH PENELITIAN
1.2.1 Identifikasi Masalah
Dari uraian diatas maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh
kinerja keuangan emiten perbankan terhadap return saham industri perbankan.
Sebagai proksi atas kinerja keuangan, penulis menggunakan rasio CAMEL sebagai
ukuran kinerja emiten , yang telah terbukti kegunaaanya sebagai indikator tingkat
kesehatan bank. Adapun rasio keuangan yang digunakan adalah beberapa dari seluruh
rasio CAMEL yang telah diseleksi berdasarkan penelitian terdahulu, yang mencakup
empat variabel, yaitu Return on Equity, Non Performing Loan, Price Earnings Ratio,
dan Beban Operasional Pendapatan Operasional.
1.2.2 Pembatasan Masalah
Penelitian ini hanya dibatasi pada emiten perbankan yang terdaftar sebelum
periode 2004, yaitu penulis akan mengkaji performa operasional emiten pada tahun
2004 hingga 2008. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur indikator kinerja
bank yang bersifat kualitatif seperti tingkat pengukuran manajemen, melainkan hanya
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bersifat kuantitatif yang dihitung melalui rasio-rasio keuangan tersebut. Kemudian
akan dilihat performa saham emiten melalui harga penutupan.
1.2.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai
berikut :
1. Apakah variabel ROE berpengaruh secara signifikan terhadap return saham
perbankan Indonesia?
2. Apakah variabel NPL berpengaruh secara signifikan terhadap return saham
perbankan Indonesia?
3. Apakah variabel PER berpengaruh secara signifikan terhadap return saham
perbankan Indonesia?
4. Apakah variabel BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap return saham
perbankan Indonesia?
5. Apakah variabel ROE, NPL, PER, dan BOPO secara bersama-sama
berpengaruh secara signifikan terhadap return saham perbankan
Indonesia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan
dari penelitian ini, yaitu :
1. Untuk menguji besarnya faktor - faktor ROE, NPL, PER, dan BOPO
secara parsial terhadap Return Saham.
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2. Untuk menguji besarnya faktor - faktor ROE, NPL, PER, dan BOPO
secara simultan terhadap Return Saham.

1.4 MANFAAT PENELITIAN
Dari hasil penelitian ini peneliti mencoba untuk memberikan masukan
antara lain sebagai berikut :
1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Sebagai tambahan wahana dan bahan referensi bagi pengembangan ilmu
pengetahuan, khususnya di bidang manajemen keuangan yang memberikan
bukti empiris mengenai pengaruh rasio keuangan perbankan terhadap tingkat
pengembalian saham industri perbankan.
2. Bagi Investor
Untuk mengetahui indikator mana saja yang memiliki pengaruh signifikan
terhadap pengembalian saham dan sebaliknya. Melalui penelitian ini,
diharapkan investor dapat mengetahui emiten terbaik pada industri perbankan,
serta dapat digunakan sebagai panduan dalam mengambil keputusan untuk
melakukan transaksi jual, tahan, atau beli saham.
3. Bagi Pihak Perbankan
Sebagai masukan mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk
meningkatkan kesejahteraan pemegang saham melalui capital gain. Selain itu
manajemen juga diharapkan dapat bermanfaat dalam memprediksi prospek
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return sahamnya ke depan guna menjaga dan meningkatkan reputasi dan
kinerjanya di mata investor.
1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Penulisan ini disajikan dalam lima bab yang akan diuraikan secara sistematis.
Setiap bab akan saling berkaitan dan bab-bab sebelumnya merupakan pedoman untuk
bab-bab selanjutnya. Masing- masing bab tersebut, yaitu :
BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, masalah
penelitian yang meliputi identifikasi masalah, pemba tasan masalah,
dan perumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian, kontribusi
atau manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

: LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS
Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang memuat
landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang
dibahas dalam skripsi ini, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan materi pembahasan skripsi ini, serta kerangka pemikiran
yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB III

: METODE PENELITIAN
Bab ini akan menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian,
metode pengumpulan data yang termasuk di dalamnya adalah data
yang dihimpun, dan tehnik pengumpulan data. Kemudian metode
analisa data yang membahas tehnik pengolahan data.
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BAB IV

: ANALISA DAN PEMBAHASAN
Menyajikan hasil pengujian statistik dan analisanya, sehingga
diperoleh hasil penelitian sebagai jawaban atas tujuan penelitian.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN
Merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan, keterbatasan
penelitian, dan saran. Pada bab ini akan diuraikan kelemahan dari
penelitian dan saran – saran bagi penelitian – penelitian mendatang.
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BAB II
LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS

2.1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1

Investasi
Investasi dapat didefinisikan sebagai suatu komitmen atas sejumlah dana

dalam suatu periode dalam rangka mendapatkan pembayaran masa depan. Investasi
pada dasarnya merupakan sarana untuk menempatkan dana dengan ekspektasi akan
menghasilkan pendapatan yang positif dan atau nilainya yang meningkat.
2.1.1.1 Jenis Investasi
Ketika melakukan sebuah investasi, organisasi tempat investasi baik
perusahaan maupun institusi pemerintah menawarkan keuntungan masa depan yang
diekspektasikan dalam rangka pertukaran penggunaan dana investasi saat ini.
Investasi yang dipilih tergantung dari sumber daya, tujuan dan kepribadian dari
investor.
Jenis-jenis investasi dapat dibedakan sebagai berikut (jones,2004)
1. Securities dan properties (sekuritas dan properti)
Investasi yang mempresentasikan hutang atau kepemilikan atau hak legal
untuk mengakuisisi atau menjual kepemilikan disebut sekuritas. Biasanya
sekuritas berbentuk saham, obligasi, dan opsi. Properti terdiri dari real
property dan tangible personal property. Real property atau properti riil
adalah tanah gedung, dan lainnya yang secara permanen melekat ke tanah.
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Tangible personal property atau properti pribadi berwujud termasuk emas,
karya seni, barang-barang antik dan barang-barang koleksi lainnya.
2. Direct dan indirect (langsung dan tidak langsung)
Direct investment merupakan investasi dimana investor secara langsung
mengakuisisi klaim atau sekuritas atau properti. Contohnya adalah ketika
membeli saham atau obligasi untuk mendapatkan pendapatan atau preserve
value. Sedangkan indirect investment adalah investasi yang dilakukan dengan
pengkoleksian sejumlah sekuritas atau properti, biasanya untuk mencapai satu
atau lebih tujuan investasi.
3. Debt, equity atau derivatives securities (hutang, ekuitas, atau sekuritas
derivatif)
Debt mempresentasikan dana yang dipinjamkan dalam rangka pertukaran
untuk mendapatkan bunga atau perjanjian pembayaran kembali dari pinjaman
pada waktu yang akan datang. Ekuitas mepresentasikan ongoing ownership
atau kepemilikan berjalan dari sebuah bisnis atau properti. Sedangkan
derivatives securities merupakan sekuritas yang dibentuk untuk dengan
karakteristik yang menyerupai underlying securities- nya atau aset yang
nilainya berasal dari underlying securities atau aset.
4. Low atau high risk (resiko rendah atau tinggi)
Resiko merupakan kemungkinan tingkat pengembalian aktual yang berbeda
dengan yang diekspektasikan. Investasi yang low risk adalah investasi yang
diperkirakan aman, terkait dengan imbal hasil yang positif. Sedangkan

PENGARUH ROE..., Tofif Fiad Hendrawan, Ma.-IBS, 2010

25

investasi yang high-risk diperkirakan spekulatif atau tingkat imbal hasilnya
tidak pasti.
5. Short atau long term (jangka pendek atau panjang)
Short term investment merupakan investasi dengan jangka waktu kurang dari
satu tahun. Sedangkan long term investment adalah investasi dengan jangka
waktu lebih dari satu tahun.
6. Domestic atau foreign (domestic atau asing)
Investasi pada hutang, ekuitas atau sekuritas derivatif dari perusahaan dalam
negeri disebut dengan domestic investment. Sedangkan jika investasi
dilakukan pada perusahaan asing disebut foreign investment.
2.1.1.2 Penilaian Invetasi
Sebelum melakukan investasi, seorang investor pasti akan membuat perencanaan
dan melakukan analisis terlebih dahulu untuk mendapatkan tingkat pengembalian
yang mereka inginkan. Dalam penilaian investasi terdapat dua pendekatan utama,
yaitu :
1. Pendekatan analisis fundamental
Pendekatan ini mempunyai argumentasi bahwa saham memiliki nilai intrinsik
tertentu (nilai seharusnya). Nilai intrinsik merupakan suatu fungsi dari
variable-variabel perusahaan yang dikombinasikan untuk menghasilkan suatu
imbal hasil yang diharapkan dan suatu resiko yang melekat pada saham
tersebut. Hasil estimasi nilai intrinsik kemudian dibandingkan dengan harga
pasar sekarang. Suatu saham dikatakan undervalued jika nilai intrinsiknya
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lebih tinggi dari harga pasar. Suatu saham dikatakan overvalued jika nilai
intrinsiknya lebih rendah dari nilai pasarnya. Jika saham ini sudah dipegang
maka sebaiknya saham dijual karena sudah tergolong mahal. N ilai intrinsik
suatu

saham

dicerminkan

mempengaruhinya.

oleh

Faktor-faktor

faktor- faktor

tersebut

dapat

fundamental

yang

berasal dari

dalam

perusahaan, industri, maupun keadaan ekonomi secara makro. Analisis
fundamental lebih sesuai untuk investasi jangka panjang.
2. Pendekatan analisis teknikal
Pada pendekatan analisis teknikal ini dasar yang digunakan dalam proses
peramalan adalah pergerakan harga saham di bursa. Pendekatan ini
menganggap bahwa saham adalah suatu komoditi perdagangan sehingga
harga pasarnya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang terjadi di
pasar modal. Analisis teknikal ini juga berasumsi bahwa pada saat tertentu
pasar dipengaruhi oleh perilaku masa lalu sehingga pola pergerakan harga
saham bisa diramalkan. Melalui tren harga pasar historis para analisis akan
berusaha untuk menentukan suatu pola pergerakan harga saham yang spesifik.
Tren harga pasar ini biasanya akan membentuk grafik (chart). Pendekatan
analisis ini menggunakan data pasar yang dipublikasikan, seperti harga
saham, volume perdagangan, indeks hrga saham gabungan dan individu, serta
faktor- faktor lain yang bersifat teknis. Analisis teknikal lebih cocok untuk
trading (spekulasi) dalam jangka pendek atau lindung nilai (hedging).
2.1.2

PASAR MODAL (capital market)
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Gitman (2008) mendefinisikan pasar modal sebagai forum yang membolehkan
supplier dan demander dari sekuritas untuk melakuakan transaksi finansial. Pasar
modal merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang
bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Instrumen
keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang
seperti saham, obligasi, warant, right, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif
seperti opsi, futures, dan lain- lain.
Menurut Dahlan Siamat (2004:249), pengertian pasar modal dalam arti sempit
adalah suatu tempat yang terorganisir dimana efek-efek diperdagangkan. Irmayanto
(2002:289) juga mendefinisikan ―pasar modal adalah pasar yang menjadi penghubung
antara pemilik dana (pemodal = investor) dengan penggunaan dana (emiten =
perusahaan go public)‖.
Di dalam UU Pasar modal No. 8 tahun 1995, pengertian pasar modal
dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran
umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu Negara
karena pasar modal menjalankan dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi
keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal
menyediakan fasilitas atau sarana yang mempertemukan dua kepentingan yait u pihak
yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Pasar modal
dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan

PENGARUH ROE..., Tofif Fiad Hendrawan, Ma.-IBS, 2010

28

dan kesempatan memperoleh imbal hasil (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan
karakteristik yang dipilih.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aktifitas pasar modal. Secara
umum faktor- faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi aktifitas pasar modal
yang berasal dari kegiatan makroekonomi, yaitu kinerja yang dihasikan perusahaanperusahaan yang mencatatkan diri di pasar modal tersebut. Faktor eksternal adalah
faktor- faktor yang mempengaruhi aktifitas pasar modal yang berasal dari kinerja
makroekonomi maupun faktor-faktor lain di luar permasalahan ekonomi, seperti
kondisi politik, keamanan, kebijaksanaan pemerintah, dan lain- lain.
Suatu pasar modal dikatakan efisien ketika terjadi keadaan dimana harga dari
seluruh sekuritas secara cepat dan menyeluruh merefleksikan seluruh informasi yang
tersedia tentang sekuritas tersebut. Jones (2008) menyatakan bahwa harga yang
dihasilkan dalam pasar modal merupakan estimator yang terbaik. Kemampuan pasar
modal dalam menghasilkan estimator yang terbaik. Kemampuan pasar modal dalam
menghasilkan estimator ini dibedakan menjadi tiga kategori :

1. Weak form market efficiency
Menyatakan bahwa harga saham saat ini merefleksikan informasi masa lalu
seperti harga historis dan volume hal ini menyebabkan investor tidak bisa
mendapatkan tingkat imbal hasil diatas rata-rata berdasarkan data pasar.
2. Semi strong form market efficiency

PENGARUH ROE..., Tofif Fiad Hendrawan, Ma.-IBS, 2010

29

Menyatakan bahwa harga saham saat ini merefleksikan seluruh informasi
yang dipublikasikan. Informasi publik ini dapat berupa price to earnig ratio,
dividend yield ratio, stock split, informasi politik, dan lain sebagainya. Bentuk
pasar seperti ini membuat investor tidak bisa mendapatkan imbal hasil diatas
rata-rata jika keputusannya berdasarkan informasi yang sudah dipublikasikan.
3. Strong form market efficiency
Menyatakan bahwa harga saham saat ini merefleksikan seluruh informasi
yang ada baik informasi publik maupun non publik. Hal ini membuat tidak
ada investor yang bisa mendapatkan tingkat imbal hasil diatas rata-rata.
Penelitian mengenai kondisi efisiensi pasar di Indonesia masih belum dapat
menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat diterima seluruh pihak. Oleh karena itu,
penulis mengasumsikan kondisi efisiensi pasar modal Indonesia berdasarkan sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumber objek penelitian, data
yang digunakan berasal dari laporan keuangan yang dipublikasikan. Oleh karena itu,
penelitian ini berjalan menggunakan asumsi bahwa kedaan efisiensi pasar modal
Indonesia tergolong semi strong form market efficiency.
2.1.3

Saham
Saham merupakan salah satu instrument pasar keuangan yang paing popular.

Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskaan
untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument
investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat
keuntungan yang menarik.
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Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan
seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Dengan
menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan
perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS). Pada awalnya wujud saham adalah selembar kertas yang
menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah yang pemilik perusahaan yang
menerbitkan perusahaan tersebut namun saat ini bentuk kepemilikan tidak lagi berupa
lembaran saham tetapi sudah berupa account atas nama pemilik. Porsi kepemilikan
ditentukan oeh berapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.
Menurut Dahlan Siamat (2004) saham dibagi menjadi dua jenis, yaitu :
1. Saham biasa (common stock)
Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir
terhadap pembagian deviden dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila
perusahaan

tersebut

dilikuidasi (tidak

memiliki

hak- hak

istimewa).

Karakteristik lain dari saham biasa adalah deviden dibayarkan selama
perusahaan memperoleh laba. Setiap pemilik saham hak suara dalam Rapat
Umum Pemegang Saham (one share one vote). Pemegang saham biasa
memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi
sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya
kepada orang lain.
2. Saham preferen (preferred stock)
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Saham preferen merupakan saham yang memiliki prioritas lebih tinggi
dibanding saham biasa dalam pembagian dividend dan asset. Beberapa
karakteristik dari saham preferen adalah adanya klaim atas laba dan aktiva
sebelumnya, dividen tetap selama masa berlaku dari saham dan memiliki hak
tebus dan dapat dipertukarkan dengan saham biasa.
Nilai suatu saham bisa dideskripsikan dengan berbagai cara. Beberapa nilai
saham antara lain adalah :
Par value (nilai par)
Nilai par adalah nilai yang tertera atau tercatat dari sebuah saham
Book value (nilai buku )
Nilai buku adalah jumlah dari ekuitas pemegang saham dalam sebuah
perusahaan atau sama dengan jumlah dari nilai asset dikurangi
kewajiban perusahaan dan saham preferen

Liquidation value (nilai likuidasi)
Nilai likuidasi adalah jumlah yang tersisa jika asset perusahaan dijual
atau dilelang dan kewajiban serta saham preferennya dibayarkan
Market value (nilai pasar)
Nilai pasar merupakan harga dari suatu sekuritas yang berlaku di pasar
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Investment value (nilai investasi)
Nilai investasi adalah jumlah yang dipercaya oleh investor untuk
memperdagangkan sebuah sekuritas
Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan memiliki
saham, yaitu :
1. Dividen
Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan
dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusa haan. Dividen yang
dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai dimana pemegang saham
mendapatkan uang tunai sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki atau
dapat pula berupa dividen saham yang berarti pemegang saham akan
mendapatkan jumlah saham tambahan.
2. Capital gain
Capital gain merupakan selisih dari harga beli dan harga jual. Capital
gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar
sekunder.

2.1.4

Resiko Dan Imbal Hasil (return)

2.1.4.1 Pengertian Resiko
Dalam

konteks

manajemen

investasi,

risiko

merupakan

besarnya

penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return)
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dengan tingkat pengembalian yang dicapai secara nyata (actual return). Semakin
besar penyimpangannya berarti semakin besar tingkat risikonya (Abdul Halim,
2003:38).
Menurut Abdul Halim (2003:38) bila diakitkan dengan preferensi investor
terhadap risiko dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Investor yang suka terhadap risiko (risk seeker)
2. Investor yang netral (risk neutrality)
3. Investor yang tidak suka terhadap risiko (risk averter)
Sementara itu, dalam konteks portofolio risiko dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Risiko sistematis (systematic risk)
2. Risiko tidak sistematik (unsystematic risk)
2.1.4.2 Pengertian Return
Return atau imbal hasil merupakan keuntungan yang diperoleh dari investasi.
Return dari sebuah investasi bisa datang dari lebih satu sumber yang mana imbal
hasil tersebut berasal dari :

Current income
Current income biasanya berupa cash atau near cash yang secara periode
didapatkan sebagai hasil dari investasi. Current income bisa berbentuk dividen
dari saham, bunga dari obligasi, atau dividen dari reksadana
Capital gain atau losses
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Capital gain terkait dengan perubahan nilai pasar dari suatu investasi. Jumlah
yang diterima dari penjualan investasi yang melebihi harga beli awalnya disebut
capital gain. Namun jika investasi dijual kurang dari harga beli awalnya disebut
capital losses.
Dalam investasi imbal hasil (return) dapat dibedakan menjadi :
1. Realized return
Merupakan imbal hasil aktual yang didaptkan dalam suatu periode.
Return realisasi (realized return) dihitung berdasarkan data historis.
Return terealisasi sangat penting karena digunakan sebagai salah satu
pengukur kinerja perusahaan. Return historis ini juga berguna sebagai
dasar penentuan return ekspektasi (expected return) dan resiko di
masa datang
2. Expected return
Merupakan estimasi imbal hasil dari sebuah aset yang diekspektasikan
akan diperoleh di masa mendatang. Sebagai imbal hasil yang
diestimasikan, return ini berkaitan erat dengan ketidakpastian dan bisa
terjadi bisa tidak.

2.1.5

Bank
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya.
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Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehatihatian. Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan
penyalur

dana

masyarakat

serta

bertujuan

untuk

menunjang

pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan
hasil- hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan
taraf hidup rakyat banyak.
Kemudian perbankan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran sangat
strategis dalam proses intermediasi keuangan (Fred C. Yeager, Financial Institutio n
Management) seperti pengalihan asset atau asset transmutation kemudian fungsi
likuiditas kemudian realokasi pendapatan dan transaksi.
Perbankan mempunyai peran yang besar dalam perekonomian suatu negara.
Hal ini dikarenakan di dalam perbankan sebagian besar dana masyarakat berada dan
dapat digunakan dalam membangun perekonomian suatu negara. Jika perbankan
suatu negara mengalami masalah maka perekonomian sebuah negara dapat
bermasalah seperti yang dialami oleh Indonesia pada krisis perbankan tahun 1997,
pada saat itu Indonesia mengalami krisis perbankan yang imbasnya adalah jatuhnya
perekonomian Indonesia dan nilai tukar Indonesia di mata dunia.
2.1.5.1 Pengertian Bank
Pengertian bank menurut UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya
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kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
Definisi bank di atas memberi tekanan bahwa bank dalam melakukan
usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan
sumber dana bank. Kemudian dari segi penyaluran dananya, bank tidak dapat sematamata hanya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik tetapi juga
kegiatannya itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
2.1.6

Laporan Keuangan Bank

2.1.6.1 Neraca
Neraca adalah daftar harta yang dimiliki dan hutang yang ditanggung bank
pada saat tertentu. Selisih antara jumlah harta dan hutang merupakan harta bersih
pemegang saham bank, yang juga disebut shareholder equity atau network. Dalam
pembukuan neraca, harta bank ditempatkan dalam sisi aktiva, sedangkan hutang dan
harta bersih pemegang saham ditempatkan pada sisi pasiva.
Secara ringkas, sisi aktiva bank menggambarkan pola pengalokasian dana
bank. Sisi pasiva dalam neraca menggambarkan kewajiban bank yang berupa klaim
dana pihak ketiga atau pihak lainnya atas kekayaan bank yang dinyatakan dalam
bentuk rekening giro, deposito berjangka, tabungan dan instrumen- instrumen utang
atau kewajiban bank lainnya. Selain itu, modal bank menggambarkan nilai buku
pemilik saham bank. Sedangkan pos-pos neraca sebuah bank secara lebih rinci akan
diklasifikasikan dalam sub bab berikut :
2.1.6.2 Aktiva
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Earning asset / aktiva produktif
Dapat berupa kredit, penempatan pada bank lain, surat berharga, obligasi
pemerintah, serta penyertaan.
Non earning asset
Berupa kas, giro pada bank Indonesia, aktiva tetap, serta aktiva lainnya.
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
Merupakan akun cadangan dalam valuta rupiah dan asing yang
dibentuk untuk menampung rasio kerugian yang timbul akibat bank tidak
dapat menarik kembali kredit sebagian atau seluruh aktiva produktifnya.
Akun ini merupakan pengurang aktiva pada sisi neraca.
2.1.6.3 Pasiva
Dana pihak ketiga
Berupa giro, tabungan, deposito (berjangka, sertifikat dan deposito
sejenis lainnya yang diterima bank), call money, surat berharga yang
diterbitkan serta pinjaman subordinasi.
Kewajiban lainnya
Merupakan semua kewajiban bank yang setiap waktu dapat ditagih
oleh pemiliknya dan harus segera dibayar oleh bank yang bersangkutan.
Pada pos ini dimasukan pula kiriman uang, kupon yang sudah jatuh tempo
dan semua kewajiban yang berjangka waktu kurang dari 15 hari.
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Ekuitas
Ekuias yang terdiri dari modal disetor (tambahan modal disetor),
agio/disagio, cadangan dan laba ditahan. Agio/disagio merupakan selisih
lebih (kurang) setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga
saham yang melebihi nilai nominalnya. Cadangan yang dibentuk berasal
dari penyisihan laba bersih sesuai keputusan pemilik atau Rapat Umum
Pemegang Saham. Laba ditahan adalah sisa laba (rugi) tahun buku
sebelumnya yang belum dibagikan dan atau dipindah bukukan ke reke ning
lain dan ditambah laba (rugi) tahun berjalan.
2.1.7

Laporan Laba Rugi

2.1.7.1 Pendapatan
Pendapatan bunga
Pendapatan bunga terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan lain yang
berkaitan langsung dengan pemberian kredit seperti provisi dan komisi.
Pendapatan operasional lainnya
Pendapatan operasional selain bungan berasal dari provisi dan komisi
selain kredit, pendapatan valuta asing serta pendapatan bunga lainnya.
Pendapatan operasional lainnya tersebut sebagian besar berupa pendapatan
dari fee based activity
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Pendapatan non operasional
Pendapatan diluar pendapatan operasional berasal dari kegiatan yang tidak
berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank, misalnya pendapatan
dari penjualan aktiva tetap.
2.1.7.2 Beban
Beban bunga
Beban bunga yaitu beban bunga dan beban lain yang dikeluarkan secara
langsung dalam rangka penghimpunan dana termasuk pemberian hadiah.
Beban operasional
Beban operasional non bunga terdiri dari beban administrasi umum, beban
personalia, penyisihan dan penurunan atas aktiva produktif serta beban
operasional non bunga lainnya. Beban operasional lainnya disebut pula
sebagai overhead cost.
Beban non operasional
Adalah beban yang diakibatkan dari kegiatan yang tidak berhubungan
langsung dengan kegiatan usaha bank, misalnya rugi dari penjualan aktiva
tetap.
2.1.7.3 Laporan Komitmen dan Kontijensi
Selain neraca dan laporan laba/rugi, sebuah bank diwajibkan untuk
menyajikan laporan komitmen dan kontijensi. Komitmen dan kontijensi merupakan
transaksi yang belum mengubah posisi aktiva dan pasiva bank pada tanggal laporan,
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tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan yang disepakati dengan
nasabah terpenuhi. Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang
tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan
yang disepakati bersama dipenuhi. Kontijensi adalah tagihan atau kewajiban bank
yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau
lebih peristiwa di masa datang.
2.1.7.4 Penilaian Performa Operasional Emiten Perbankan Dengan Rasio CAMEL
Palepu, Healy, Bernard (2004) menyatakan bahwa dalam melakukan analisis
keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Analisis dengan menggunakan rasio
keuangan perusahaan sekarang dan di masa lalu mampu memberikan la ndasan dan
membat prediksi mengenai performa perusahaan di masa depan. Tujuan dari analisis
rasio ini adalah untuk mengevaluasi keefektivan dari kebijaksanaan perusahaan di
area yang bersangkutan. Analisis rasio keuangan yang efektif menghubungkan angkaangka finansial dengan factor- faktor bisnis perusahaan.
Analisis dengan menggunakan rasio keuangan rasio keuangan dilakukan dengan
memanfaatkan informasi akuntansi dan menginterpretasikan hubungan antara angka
yang satu dengan angka yang lain yang digunakan untuk tujuan perbandingan.
Penggunaan rasio keuangan ini dapat mengeliminasi masalah ukuran perusahaan.
Dengan melakukan analisis rasio ini dapat diketahui kekuatan dan kelemahan
keuangan perusahaan sehingga dapat membantu investor membuat pertimbangan
dalam mengamil keputusan investasi. Analisis laporan keuangan ini dapat digunakan
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sebagai peringatan awal (early warning system) terhadap kemajuan atau kemunduran
kondisi keuangan perusahaan.
Untuk membantu kinerja bank umumnya digunakan lima aspek penilaian berupa
rasio keuangan, yaitu capital, asset, management, earning, dan liquidity yang biasa
disebut CAMEL. Hal ini menunjukan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk
menilai tingkat kesehatan bank. Secara empiris kinerja bank dapat diukur dengan
menggunakan rasio-rasio keuangan model CAMEL dapat diuji sebagaimana yang
telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu : Thomson (1991) dalam Wilopo (2001)
yang menguji manfaat rasio keuangan CAMEL dalam memprediksi kegagalan bank
di Amerika pada tahun 1980an dengan alat statistic regresi. Whalen dan Thomson
(1988) dalam Wilopo (2001) menemukan bahwa rasio keuangan CAMEL cukup
akurat dalam menyusun rating bank. Syarifah (1999) menguji manfaat rasio keuangan
dalam memprediksi kebangkrutan bank dengan model CAMEL di Indonesia.
Dalam kamus perbankan (Institut Bankir Indonesia), edisi kedua tahun 1999
disebutkan bahwa CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh tehadap
kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank, oleh karena
itu merupakan tolok ukur yng menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh
pengawas bank CAMEL terdiri atas lima kriteria yaitu modal, aktiva, manajemen,
pendapatan, dan likuiditas.
Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut mengenai rasio-rasio keuangan yang
selanjutnya akan digunakan sebagai proksi atas emiten perbankan :
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a)

Non performing loan (NPL)
Rasio ini menunjukan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola

kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka
akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit
bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah
semakin besar. Kredit dalam hal ini kredit yang diberikan pada pihak ketiga tidak
termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas
kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SE
BI No.3/30DPNP tgl 14 desember 2001)
Non PerformingLoan= kredit bermasalah
total kredit

b)

Return on Equity
Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja bank dalam mengelola modal

yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROE, semakin
besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank
dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba setelah pajak adalah laba bersih dari
kegiatan operasional setelah dikurangi pajak sedangkan rata-rata total ekuitas adalah
rata-rata modal inti yang dimiliki bank,perhitungan modal inti dilakukan berdasarkan
ketentuan kewajiban modal minimum yang berlaku. Rasio ini dapat dirumuskan
sebagai berikut (SE BI No.3/30DPNP tgl 14 desember 2001).
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Return on Equity =

Net Income
Total Equity

c)

Price Earnings Ratio (PER)
Rasio ini merupakan salah satu alternative dalam menghitung nilai

fundamental atau nilai intrinsic saham selain menggunakan arus kas atau arus
dividen. Pendekatan yang popular untuk mengestimasi nilai intrinsic adalah PER atau
disebut juga pendekatan earnings multiplier. PER menunjukkan rasio dari harga
saham terhadap earnings. Rasio ini menunjukkan berapa besar investor menilai harga
dari saham terhadap kelipatan dari earnings (Jogiyanto,2008). PER berpengaruh
positif terhadap return saham sehingga semakin besar PER maka akan semakin baik
terhadap return saham itu sendiri. Selain berpengaruh positif, ada kemungkinan pada
rasio PER ini terjadi anomali, yaitu rasio PER ini malah berbanding terbalik dan
menimbulkan hubungan yang negatif terhadap imbal balik saham, namun ini tidak
akan dibahas lebih lanjut lagi karena penelitian ini hanya akan membahas
pengaruhnya yang berpengaruh positif terhada return saham.Rasio ini dapat
dirumuskan sebagai berikut (SE BI No.3/30DPNP tgl 14 desember 2001).

PriceEarningsRatio=

Harga Saham

x 100%

LabaperLembarSaham
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d)

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)
Efisiensi yang diwakilkan dengan rasio BOPO ini digunakan untuk mengukur

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap
pendapatan operasional.

Semakin

kecil rasio

ini berarti semakin efisien

biayaoperasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan
suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.
Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga
dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari
total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Rasio ini dapat
dirumuskan sebagai berikut (SE BI No.3/30DPNP tgl 14 desember 2001).
BOPO =

Beban Operasional

x 100%

PendapatanOperasional

2.1.8 Penelitian Terdahulu
Kennedy JSP (2003) meneliti pengaruh ROA, ROE, Earnings per Share,
Profit Margin, Asset Turnover, Rasio Leverage, dan Debt to Equity Ratio terhadap
Return saham. Sampel yang digunakan adalah LQ 45 di BEJ tahun 2001 dan 2002.
Dengan menggunakan teknik analisis regresi hasil yang diperoleh menunjukkan
hanya variabel asset turnover, ROA, ROE, leverage ratio, debt to equity ratio, dan
earnings per share memberikan hubungan yang nyata dengan return saham.
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Meskipun secara individu rata-rata hubungannya rendah, secara bersama-sama
berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya.
Sementara itu Tuasikal (2001) menguji manfaat informasi akuntansi dalam
memprediksi return saham. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur
dan nonmanufaktur yang terdaftar di BEJ sejak tahun 1996—1997. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa untuk perusahaan pemanufakturan informasi
akuntansi dalam bentuk rasio keuangan tidak bermanfaat dalam memprediksi return
saham untuk periode satu tahun ke depan. Sebaliknya, untuk memprediksi dua tahun
ke depan hasil pengujiannya menunjukkan informasi akuntansi dalam bentuk rasio
keuangan tertentu bermanfaat dalam memprediksi return saham. Di pihak lain
informasi akuntansi dalam bentuk rasio keuangan tertentu memiliki kemampuan
prediksi yang berbeda antara perusahaan manufaktur dan non manufaktur dalam
memprediksi return saham untuk periode dua tahun ke depan.
Natarsyah S. (2002) menganalisis pengaruh beberapa faktor fundamental dan
risiko sistematik terhadap harga saham. Penelitian ini merupakan studi terhadap 16
industri barang konsumsi yang go public di pasar modal dalam periode 8 tahun
(1990—1997) dengan mengasumsikan bahwa harga saham merupakan fungsi dari
ROA, ROE, beta, book value, debt/equity dan required rate of return. Setelah
melakukan pengujian terhadap hipotesis diperoleh hasil bahwa faktor fundamental
seperti return on assets, dividend payout ratio, debt to equity ratio, book value equity
pershare, dan indeks beta berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Pengujian
hipotesis kedua untuk melihat apakah benar ROA— sebagai indikator earning power
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perusahaan, yaitu yang mencerminkan kinerja manajemen dalam menggunakan
seluruh aset yang dimilikinya—mempunyai pengaruh yang dominan terhadap harga
saham.
2.2 KERANGKA PEMIKIRAN
Dengan kondisi persaingan perbankan yang semakin ketat, maka setiap
perusahaan perbankan harus dapat mempertahankan struktur modal yang baik sebagai
salah

satu

upaya

untuk

meningkatkan

pertumbuhan

perusahaan

didalam

memenangkan persaingan industri. Salah satu usaha yang ditempuh dalam
memperoleh dana karena dilakukannya ekspansi usaha adalah dengan go public.
Dalam menilai return saham dapat dilakukan dengan menggunakan analisis
fundamental seperti Return on Equity (ROE), Non Performing Loan (NPL), Price
Earnings Ratio (PER), dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).
Dengan

melakukan analisis

pada

return

saham serta

faktor-faktor

yang

mempengaruhinya, maka investor akan dapat mengetahui kapan saat yang paling
tepat untuk membeli sejumlah saham dengan tolak ukur nilai saham yang wajar
diperdagangkan sehingga investor akan mendapat suatu keputusan yang tepat untuk
mendapatkan tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi saham yang
dilakukannya.
Penelitian ini dilakukan untuk menguji ada atau tidak pengaruh dari faktor
fundamental terhadap return saham perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia
(BEI) periode waktu tahun 2004-2008. Hubungan antara variabel independen dan
dependen dapat ditunjukkan melalui gambar 2.1 berikut ini:
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Gambar 2.1
Hubungan Variabel Indepeden dengan Variabel Depende n

ROE

/

Return Saham

NPL

PER

BOPO

2.3

HIPOTESIS
Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidak

adanya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Adapun
variabel dependen nya adalah Return Saham dan variabel independennya terdiri dari
Return on Equity, Non Performing Loan, Price Earnings Ratio (PER), dan Beban
Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Hipotesis nol (Ho ) menyatakan tidak
adanya pengaruh dari variabel independen (X) terhadap Variabel dependen (Y). Ha
adalah hipotesis tandingan yang merupakan yang merupakan hipotesis yang diajukan
penulis yaitu adanya pengaruh yang signifikan antara variabel yang diuji.
Ho1 : Return on Equity tidak memiliki hubungan signifikan terhadap return saham
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Ha1 : Return on Equity memiliki hubungan signifikan terhadap return saham
Ho2 : Non Performing Loan tidak memiliki hubungan signifikan terhadap return
saham
Ha2 : Non Performing Loan memiliki hubungan signifikan terhadap return saham
Ho3 : Rasio Price Earnings Ratio tidak memiliki hubungan signifikan terhadap
return saham
Ha3 : Rasio Price Earnings Ratio memiliki hubungan signifikan terhadap return
saham
Ho4 : Rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional tidak memiliki hubungan
signifikan terhadap return saham
Ha4 : Rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional memiliki hubungan
signifikan terhadap return saham
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 METODE PENGAMBILAN SAMPEL
Menurut Sugiyono

(2008:116) sampel adalah

―bagian dari jumlah

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut‖. Bila populasi besar dan peneliti
tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, misalnya karena
keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang
diambil dari populasi tersebut.
Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan dari
periode 2004-2008. Cara penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan
menggunakan metode purposive sampling. Menurut Soehardi (2003:109), Purposive
sampling

adalah

peneliti

menggunakan

pertimbangan-pertimbangan

dengan

memasukkan unsur-unsur tertentu yang dianggap bahwa dengan cara demikian dapat
memperoleh informasi yang benar atau individu- individu yang disampel itu yang
mencerminkan populasinya.
. Untuk pemilihan sampel dengan metode ini, maka kriteria yang digunakan adalah:
1. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan perbankan yang listing di Bursa
Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian, yaitu dari periode 2004-2008.
2. Perusahaan-perusahaan tersebut selalu terdaftar (tidak perna h delisting) dalam
Indonesian Capital Market Directory selama periode penelitian.
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Setelah dilakukan pemilihan sampel menurut kriteria diatas, maka terdapat 20
perusahaan yang lolos dalam kriteria tersebut dari 30 perusahaan yang terdaftar di
Indonesian Capital Market Directory sektor industri perbankan atau sekitar 67% dari
populasi. Perusahaan-perusahaan tersebut yaitu:
Tabel 3.1
Perusahaan Bank yang Diteliti
No

Kode Emiten

Nama Emiten

1

INPC

Bank Artha Graha Internasional Tbk

2

BABP

Bank Bumiputera Indonesia Tbk

15 Juli 2002

3

BBCA

Bank Central Asia Tbk

31 Mei 2000

4

BCIC

Bank Century Tbk

25 Juni 1997

5

BNGA

Bank CIMB Niaga Tbk

6

BDMN

Bank Danamon Indonesia Tbk

7

BEKS

Bank Eksekutif International Tbk

13 Juli 2001

8

BNII

Bank International Indonesia Tbk

21 November 1989

9

BKSW

Bank Kesawan Tbk

21 November 2002

10

BMRI

Bank Mandiri Tbk

14 Juli 2003

11

MAYA

Bank Mayapada International Tbk

12

MEGA

Bank Mega Tbk

13

BBNI

Bank Negara Indonesia (persero) Tbk
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Tanggal Listing
23 Agustus 1990

29 November 1989
6 Desember 1989

29 Agustus 1997
4 Juli 2000
25 November 1996
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14

NISP

Bank OCBC NISP Tbk

20 Oktober 1994

15

BBNP

Bank Nusantara Parahyangan Tbk

10 Januari 2001

16

BNLI

Bank Permata Tbk

17

BBRI

Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk

15 Januari 1990

18

BSWD

Bank Swadesi Tbk

10 Oktober 2003

19

BVIC

Bank Victoria International Tbk

20

PNBN

Pan Indonesia Bank Tbk

29 Desember 1982

1 Mei 2002
30 Juni 1999

Sumber : Indonesian Capital Market Directory

3.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data
sekunder. Data sekunder diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal (PPRM), Bursa
Efek Indonesia (BEI), serta dalam Indonesian Capital Market Directory (ICMD).
Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
dua cara, yaitu:
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penulis melakukan penelitian dengan cara membaca, mengumpulkan, serta
mempelajari data-data dari buku-buku atau literatur, jurnal, referensi dan skripsi
penulis lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang dianalisis.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
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Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi yaitu dengan
mengadakan pengamatan di tempat terjadinya kegiatan objek penelitian secara
langsung. Dalam hal ini melakukan kunjungan langsung ke Pusat Referensi Pasar
Modal (PRPM) Bursa Efek Indonesia (BEI), serta dengan cara memiliki laporan
keuangan dan data perdagangan tahunan emiten yang dipublikasikan secara umum
yaitu laporan keuangan dan data perdagangan yang tercatat dalam ICMD untuk
periode waktu 2004-2008.
3.3 METODE ANALISIS DATA
Data yang diperoleh penulis berupa data dari laporan keuangan. Data
tersebut adalah data yang diolah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti,
kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dilakukan terdiri dari beberapa langkahlangkah sebagai berikut:
3.3.1

Analisis Rasio Keuangan
Dalam penelitian ini, langkah awal dalam melakukan analisis data dilakukan

dengan analisis rasio keuangan yang mencakup:
a. Menghitung nilai ROE dengan cara membagi laba bersih setelah bunga dan
pajak (EAT) dengan modal yang digunakan dalam melakukan investasi.
b. Menghitung nilai NPL dengan membagi kredit bermasalah dengan total
kredit.
c. Menghitung nilai PER dengan cara membagi harga saham dengan laba per
lembar saham.

PENGARUH ROE..., Tofif Fiad Hendrawan, Ma.-IBS, 2010

53

d. Menghitung nilai BOPO dengan cara membagi beban operasional dengan
pendapatan operasional.
e. Melihat nilai return saham dari nilai closing price yang tertera di laporan
keuangan setiap perusahaan.
3.3.2

Analisis Statistik
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan

menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) Versi 17.0 dengan α =
5%. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan yang terjadi antara ROE, NPL, PER,
dan BOPO terhadap return saham, digunakan analisis statistik yaitu :
1) Uji Asumsi Klasik
Sebelum menganalisis lebih jauh hasil output dari regresi linier berganda
yang sudah kita input, ada baiknya kita periksa dulu apakah terdapat penyakit yaitu
normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi yang dapat
merusak substansi data.
(1) Uji Normalitas Data
Menurut Imam Ghozali (2001:110), uji normalitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi
normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data
(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari
residualnya. Dasar pengambilan keputusan (Imam Ghozali, 2001:112) yaitu:
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1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau
grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regres i
memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal
atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model
regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
(2) Uji Multikolinearitas
Menurut Imam Ghozali (2001:91), uji multikolonieritas bertujuan untuk
menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
(independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara
variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabelvariabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang
nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.
Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya serta
variance inflation factor (VIF) (Imam Ghozali, 2001:91). Kedua ukuran ini
menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel
independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi
variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya.
Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang
tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah
sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/Tolerance). Nilai cut off yang umum
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dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0.10
atau sama dengan nilai VIF > 10.
(3) Uji Heteroskedastisitas
Imam Ghozali (2001:105) mengatakan bahwa uji heteroskedastisitas
bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika berbeda
disebut heteroskedatisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas
atau tidak terjadi heteroskesdatisitas.
Ada cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu
dengan metode grafik scatterplot. Prinsip metode ini adalah memeriksa pola residual
terhadap taksiran Yi. Dasar analisisnya yaitu (Imam Ghozali, 2001:105) :
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang
teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan
telah terjadi heteroskedastisitas.
b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka
0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
(4) Uji Autokorelasi
Menurut Imam Ghozali (2001:95), uji autokorelasi bertujuan me nguji
apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model
regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Keberadaan
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autokorelasi dapat diidentifikasikan melalui analisis korelasi dengan menggunakan
metode grafik atau secara statistik yang dikenal dengan statistik dari Durbin Watson
(DW test).
Untuk melihat adanya gejala autokorelasi dalam suatu model regresi
dilakukan melalui pengujian terhadap Durbin-Watson (D-W). Menurut Wahid
Sulaiman (2004:89), langkah- langkah yang digunakan dalam menguji autokorelasi
dengan menggunakan nilai Durbin-Watson (D-W) sebagai berikut :

Dimana :
t : Waktu
e : Residual perhitungan regresi least square
Nilai statistik hitung diatas dibandingkan dengan nilai teoritisnya dimana
kriteria pegujiannya sebagai berikut :
1. 1,65 < DW < 2,35, maka tidak terjadi autokorelasi
2. 2,35 < DW < 2,79, maka tidak dapat disimpulkan
3. DW < 1,21 atau DW ≥ 2,79, maka terjadi autokorelasi

PENGARUH ROE..., Tofif Fiad Hendrawan, Ma.-IBS, 2010

57

2) Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda pengembangan dari analisis regresi sederhana.
Kegunaannya untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila variabel bebas
minimal dua atau lebih. Suharyadi dan Purwanto (2004:509) menjelaskan bahwa
analisis regresi ganda adalah alat analisis peramalan nilai hubungan dua variabel atau
lebih terhadap satu variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan
fungsional atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu
variabel terikat.
Menurut Suharyadi dan Purwanto (2004:509) persamaan umum regresi
berganda dirumuskan dengan :

Dimana :
Y

= Return Saham

a

= Konstanta

b1 , b2 , b3 ,

= Koefisien Regresi

X1

= Return on Equity (ROE)

X2

= Non Performing Loan (NPL)

X3

= Price Earnings Ratios (PER)

X4

= Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Σ

= Error
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3) Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2 ) atau R Square, pada intinya mengukur seberapa
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R Square yang kecil berarti
kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel
dependen amat terbatas (Abubakar Arif, 2006).
Menurut Suharyadi dan Purwanto (2004:515) untuk menghitung R2 dapat
dihitung dengan rumus :

3.3.4

Pengujian Hipotesis
Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidak

adanya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Hipotesis
nol (Ho ) menyatakan tidak adanya pengaruh dari variabel independen (X) terhadap
Variabel dependen (Y). Ha adalah hipotesis tandingan yang merupakan yang
merupakan hipotesis yang diajukan penulis yaitu adanya pengaruh yang signifikan
antara variabel yang diuji.
Sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka
pengujian hipotesis pada bab ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu sebagai berikut :
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1) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Uji t dipakai untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara
individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat
konstan. Pengujian hipotesis (uji t) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
a. Menentukan hipotesis statistik
1) Pengaruh ROE (X1 ) terhadap return saham (Y)
H0 : ry x1 = 0 ROE tidak berpengaruh terhadap return saham
Ha : ry x1 ≠ 0 ROE berpengaruh terhadap return saham
2) Pengaruh NPL (X2 ) terhadap return saham (Y)
H0 : ry x2 = 0 NPL tidak berpengaruh terhadap return saham
Ha : ry x2 ≠ 0 NPL berpengaruh terhadap return saham
3) Pengaruh PER (X3 ) terhadap return saham (Y)
H0 : ry x3 = 0 PER tidak berpengaruh terhadap return saham
Ha : ry x3 ≠ 0 PER berpengaruh terhadap return saham
4) Pengaruh BOPO (X4 ) terhadap return saham (Y)
H0 : ry x4 = 0 PER tidak berpengaruh terhadap return saham
Ha : ry x4 ≠ 0 PER berpengaruh terhadap return saham
b. Menentukan tingkat signifikansi dengan derajat kebebasan (db = n – k – 1)
Dengan catatan : r = nilai koefisien korelasi parsial
n= jumlah sampel
k = jumlah variabel bebas
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Penerimaan dan penolakan pada suatu uji hipotesis parsial merupakan adanya
pengaruh terhadap tingkat kesalahan yang disebut

yaitu tingkat kesalahan untuk

menolak H0 yang sesungguhnya benar. Umumnya

yang digunakan dalam

penelitian sosial sebesar 5%.
c. Mencari thitung dua pihak dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Dengan catatan :
t

= Nilai t- hitung

r

= Nilai koefisien korelasi

n

= Jumlah sampel

d. Mengambil kesimpulan
1. H0 diterima jika nilai hitung statistik uji (thitung) berada didaerah penerimaan
H0 , dimana –ttabel < thitung < ttabel
2. H0 ditolak jika nilai hitung statistik uji (thitung) berada didaerah penolakan H0 ,
diamana thitung ≥ ttabel dan thitung ≤ -ttabel
2) Uji Signifikansi F (Simultan)
Uji signifikansi F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel- variabel
independen (X1 , X2 , X3, X4 ) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen
(Y) signifikan. Pengujian dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut :
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a.

Menentukan hipotesis statistik
H0 = R1 = R2 = R3 = R4 = 0, tidak ada pengaruh antara variabel ROE (X1 ), NPL
(X2 ), PER (X3 ), dan BOPO (X4 ) terhadap variabel
return saham (Y).
H1 = R1 = R2 = R3 ≠ R4 ≠ 0, jika salah satu antara variabel ROE (X1 ), NPL (X2 ),
dan PER (X3 ), dan BOPO (X4 ) memiliki pengaruh
terhadap variabel return saham (Y).

b.

Tingkat siginfikansi yang telah ditentukan adalah 5% dengan derajat bebas
db = n - k – 1, untuk menentukan Ftabel sebagai daerah batas penerimaan dan
penolakan H0 .

c.

Menentukan Fhitung untuk mengetahui apakah variabel koefisien korelasi
determinasi signifikan atau tidak. Formulasi dari F hitung adalah :

Dengan catatan :
R = Koefisien korelasi berganda

d.

k

= Jumlah variabel independen

n

= Jumlah anggota sampel

Hasil Fhitung dibandingkan dengan Ftabel , dengan kriteria :
H0 diterima, jika Fhitung ≤ Ftabel
H0 ditolak, jika Fhitung > Ftabel
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
BEJ berawal dengan dibukanya sebuah bursa saham oleh pemerintah Hindia

Belanda pada 1912 di Batavia. Setelah sempat tutup beberapa kali karena
terjadinya perang, BEJ kembali dibuka pada 1977 di bawah pengawasan Bapepam.
Pada 13 Juli 1992, BEJ diprivatisasi dengan dibentuknya PT. Bursa Efek Jakarta.
Setelah sempat jatuh ke sekitar 300 poin pada saat-saat krisis, BEJ mencatat
rekor tertinggi baru pada awal tahun 2006 setelah mencapai level 1.500 poin berkat
adanya sentimen positif dari dilantiknya presiden baru, Susilo Bambang Yudhoyono.
Peningkatan pada tahun 2004 ini sekaligus membuat BEJ menjadi salah satu bursa
saham dengan kinerja terbaik di Asia pada tahun tersebut.
BES merupakan bursa efek swasta pertama di Indonesia, yang didirikan pada
tanggal16 Juni 1989 berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1989,
oleh Menteri Keuangan waktu itu JB Sumarlin. Pendirian BES dimaksudkan untuk
mendukung perkembangan ekonomi wilayah Indonesia bagian timur, dengan
mengembangkan industri pasar modal di Surabaya dan Jawa Timur. Pada tanggal 22
Juli 1995, BES merger dengan Indonesian Parallel Stock Exchange (IPSX), sehingga
sejak itu Indonesia hanya memiliki dua bursa efek: BES dan BEJ.
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Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan bursa hasil penggabungan Bursa
Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. BES merupakan pasar obligasi sedangkan
BEJ merupakan pasar saham. BEI mulai efektif pada 1 Desember 2007
memperdagangkan seluruh produk invetasi yang dimiliki oleh BEJ dan BES seperti
saham dan obligasi. Penggabungan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan
efektifitas operasional dan transaksi industry pasar modal di Indonesia dan
menambah daya tarik untuk berinvestasi.
4.1.1 kriteria pemilihan sampel
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan pada periode 2004-2008
di Bursa Efek Indonesia. Adapun criteria pemilihan perusahaan telah dijelaskan
sebelumnya pada Bab 3. Terdapat dua kriteria utuk menentukan sampel yang akan
dijadikan penelitian, yaitu :
Tabel 4.1
N
o
1
2

3

Jumlah
Perusaaan

Kriteria
Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan perbankan
yang
30 perusahaan
Listing di BEI periode 2004-2008
Perusahaan-perusahaan tersebut selalu terdaftar dalam
Indonesian Capital Market Directory selama periode
tersebut
20 perusahaan
Data emiten tersedia lengkap
Jumlah sampel akhir
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Berikut adalah deskripsi ke-16 perusahaan perbankan yang menjadi objek
penelitian.
4.1.1.1 PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk.
PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk. semula didirikan dengan nama PT
Inter-Pacific Financial Corporation berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 7 September
1973 dibuat dihadapan Bagijo, S.H., pengganti dari Eliza Pondaag, S.H., Notaris di
Jakarta, dengan ruang lingkup usaha sebagai lembaga keuangan bukan bank, dan
Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6
tanggal 21 Januari 1975 Tambahan Nomor 47.
Berikut ini adalah gambar performa keuangan dari Bank Artha Graha pada
periode 2004-2008 :

Gambar 4.1
4.1.1.2 PT Bank Central Asia, Tbk
PT Bank Central Asia Tbk (―Bank BCA‖ atau ―Bank‖) didirikan di negara
Republik Indonesia dengan Akta Notaris Raden Mas Soeprapto tanggal 10 Agustus
1955 No. 38 dengan nama ―N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting
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Factory‖. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan No. J.A.5/89/19 tanggal
10 Oktober 1955 dan diumumkan dalam Tambahan No. 595 pada Berita Negara No.
62 tanggal 3 Agustus 1956. Nama Bank telah diubah beberapa kali, terakhir
berdasarkan Akta Wargio Suhardjo, S.H., pengganti Notaris Ridwan Suselo, tanggal
21 Mei 1974 No. 144, nama Bank diubah menjadi PT Bank Central Asia.
Berikut ini adalah gambar performa keuangan dari Bank Central Asia pada
periode 2004-2008 :

Gambar 4.2
4.1.1.3 PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Niaga Tbk) didirikan menurut
hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 90
yang dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta tanggal 26
September 1955 dan diubah dengan akta dari notaris yang sama No. 9 tanggal 4
Nopember 1955. Akta-akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan surat keputusan
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No. J.A.5/110/15 tanggal 1 Desember 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 71 tanggal 4 September 1956, Tambahan Berita Negara No.
729/1956.
Berikut ini adalah gambar performa keuangan dari Bank CIMB Niaga pada
periode 2004-2008 :

Gambar 4.3
4.1.1.4 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
PT Bank Danamon Indonesia berkedudukan di Jakarta, didirikan pada
tanggal 16 Juli 1956 berdasarkan akte notaris Meester Raden Soedja, S.H. No. 134.
Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan No. J.A.5/40/8 tanggal 24 April 1957 dan telah diumumkan dalam
tambahan No. 664, pada Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni
1957.
Berikut ini adalah gambar performa keuangan dari Bank Danamon pada
periode 2004-2008 :
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Gambar 4.4
4.1.1.5 PT Bank International Indonesia. Tbk.
PT Bank Internasional Indonesia Tbk adalah perusahaan terbatas yang
didirikan di Republik Indonesia pada tahun 1959, berdasarkan akta No. 53 tanggal 15
Mei 1959 dari notaris pengganti Soeleman Ardjasasmita, S.H., dan telah diubah
dengan akta No. 9 tanggal 4 Agustus 1959 dan No. 21 tanggal 6 Oktober 1959 dari
notaries Eliza Pondaag, S.H., di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya
No. J.A.5/112/18 tanggal 2 Nopember 1959 dan telah didaftarkan ke Kantor
Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 2116 tanggal 5 Nopember 1959.
Berikut ini adalah gambar performa keuangan dari Bank Internasional
Indonesia pada periode 2004-2008 :
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Gambar 4.5
4.1.1.6 PT Bank Kesawan, Tbk.
PT Bank Kesawan Tbk didirikan pada tanggal 1 April 1913 dengan nama
N.V Chungwha Shangyeh Maatschappij (The Chinese Trading Company Limited)
berdasarkan Akta No. 53 yang dibuat dihadapan Notaris Leonard Hendrik-Willem
Van Sandick tanggal 28 April 1913 dan diumumkan dalam Extra Bijvougsel der
Javasche Courant No. 78 tanggal 30 September 1913.
Nama Bank diubah menjadi PT Bank Kesawan berdasarkan Akta Perubahan
Anggaran Dasar No. 60 yang dibuat dihadapan Notaris Ong Kiem Lian tanggal 10
Maret 1965 dan memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dalam Surat Keputusan No. J.A.5/68/15 tanggal 3 Juli 1965 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 26 Nopember 1965,
Tambahan No. 395.
Berikut ini adalah gambar performa keuangan dari Bank Kesawan pada
periode 2004-2008 :
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Gambar 4.6
4.1.1.7 PT Bank Mandiri, Tbk.
PT Bank Mandiri didirikan di Negara Republik Indonesia pada tanggal 2
Oktober 1998 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 tanggal 1 Oktober 1998 dan
berdasarkan Akta No. 10 yang dibuat oleh Notaris Soetjipto, SH., tanggal 2 Oktober
1998. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat
Keputusan no. 6859 dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4
Desember 1998. Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank
Bumidaya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor
Indonesia (Persero) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero).
Berikut ini adalah gambar performa keuangan dari Bank Mandiri pada
periode 2004-2008 :

PENGARUH ROE..., Tofif Fiad Hendrawan, Ma.-IBS, 2010

70

Gambar 4.7
4.1.1.8 PT Bank Mega, Tbk.
PT Bank Mega Tbk. (Bank) didirikan dengan nama PT Bank Karman
berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki
dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua akta tersebut
dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini
disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.
J.A 5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 13, Tambahan No. 55.
Berikut ini adalah gambar performa keuangan dari Bank Mega pada periode
2004-2008 :
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Gambar 4.8
4.1.1.9 PT Bank Negara Indonesia, Tbk.
PT Bank Negara Indonesia pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai
bank sentral dengan nama ―Bank Negara Indonesia‖ berdasarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 1946 tanggal 5 Juni 1946.
Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan
menjadi ―Bank Negara Indonesia 1946‖, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik
Negara.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April
1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk umum BNI menjadi perusahaan perseroan
terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam
Akta No.131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat dihadapan Muhani Salim, SH., yang telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September
1992 Tambahan No. 1A.
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Berikut ini adalah gambar performa keuangan dari Bank Negara Indonesia
pada periode 2004-2008 :

Gambar 4.9
4.1.1.10 PT Bank OCBC NISP, Tbk.
PT Bank OCBC NISP Tbk (dahulu PT Bank NISP Tbk) didirikan pada
tahun 1941 berdasarkan akta No. 6 tanggal 4 April 1941 dari notaris Theodoor Johan
Indewey Gerlings dengan nama NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank.
Akta pendirian ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan No. A 42/6/9
tanggal 28 April 1941. Pada awal pendiriannya, Bank beroperasi sebagai bank
tabungan. Bank memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri
Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan No. D.15.6.2.27 tanggal 20 Juli
1967.
Berikut ini adalah gambar performa keuangan dari Bank OCBC NISP pada
periode 2004-2008 :
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Gambar 4.10
4.1.1.11 PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
PT. Bank Nusantara Parahyangan yang berdomisili di Bandung, dahulu
bernama PT. Bank Pasar Karya Parahyangan didirikan berdasarkan akta Notaris
Komar Andasasmita, SH No. 47 tertanggal 18 Januari 1972 dan telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No.
YA/ 11/19 tertanggal 15 Mei 1974.
Dalam Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham yang telah diaktakan
dalam Akta Notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputro, SH. No. 27 tanggal 10 Maret
1989, para pemegang saham memutuskan untuk mengubah status Bank dari Bank
Pasar menjadi Bank Umum. Akta perubahan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusannya No. C2-4155. Ht.01.04Th 1989 tanggal 2 Mei 1989. Peningkatan status Bank ini juga telah disetujui oleh
Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

melalui

Surat

Keputusannya

No.

748/KMK,013/1989 tanggal 3 Juli 1989.
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Berikut ini adalah gambar performa keuangan dari Bank Nusantara
Parahyangan pada periode 2004-2008 :

Gambar 4.11
4.1.1.12 PT Bank Permata, Tbk.
PT Bank Permata Tbk (dahulu PT Bank Bali Tbk) didirikan di Indonesia
dengan Akta Pendirian No. 228 tanggal 17 Desember 1954 yang dibuat di had apan
Eliza Pondaag, SH., selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, SH., notaris di
Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh

pengesahan dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/2/2 tanggal 4 Januari
1955, didaftarkan ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 123 tanggal 15
Januari 1955 dan diumumkan dalam tambahan No. 292 pada Berita Negara Republik
Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 1955.
Berikut ini adalah gambar performa keuangan dari Bank Permata pada
periode 2004-2008 :
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Gambar 4.12
4.1.1.13 PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 18 Desember 1968
berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992,
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992, bentuk
badan hukum BRI diubah menjadi Persero didokumentasikan dengan Akta No. 133
tanggal 31 Juli 1992 Notaris Muhani Salim, SH., dan telah disahkan oleh Menteri
Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12
Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 73,
tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992.
Berikut ini adalah gambar performa keuangan dari Bank Rakyat Indonesia
pada periode 2004-2008 :
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Gambar 4.13
4.1.1.14 PT Bank Pan Indonesia
P.T. Bank Pan Indonesia Tbk didirikan dengan Akta No. 85 tanggal 17
Agustus 1971 dari notaris Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja, S.H. Akta
pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No.
J.A.5/81/24 tanggal 19 April 1972 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 45 tanggal 6 Juni 1972 Tambahan No. 210.
Berikut ini adalah gambar performa keuangan dari Bank Pan Indonesia pada
periode 2004-2008 :

Gambar 4.14
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4.1.1.15 PT Bank Swadesi, Tbk.
PT. Bank Swadesi Tbk. (Bank) didirikan pada tahun 1968 berdasarkan akta
No. 20 tanggal 28 September 1968 dari Njoo Sioe Liep, SH, notaris di Surabaya,
dengan nama PT. Bank Pasar Swadesi. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.
Y.A.5/35/8 tanggal 3 Pebruari 1975 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 1976, Tambahan No. 162.
Berikut ini adalah gambar performa keuangan dari Bank Swade si pada
periode 2004-2008 :

Gambar 4.15
4.1.1.16 PT Bank Victoria International, Tbk
PT Bank Victoria International didirikan pada tanggal 28 Oktober 1992
berdasarkan Akta Notaris A. Partomuan Pohan, SH., LLM, no. 71 yang selanjutnya
diadakan pembetulan dengan Akta No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dari notaris yang
sama. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Surat
Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.TH 93 tanggal 19 Juni 1993 dan diumumkan
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dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39, Tambahan No. 2602 tanggal 15 Mei
1998.
Berikut ini adalah gambar performa keuangan dari Bank Victoria
Internasional pada periode 2004-2008 :

Gambar 4.16

4.2

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF
Statistik deskriptif memuat gambaran data yang digunakan dalam penelitian

ini. Gambaran yang disajikan berupa nilai maksimum, nilai minimum, mean,
standard deviation, dan jumlah sampel. Nilai minimum merupakan nilai terendah
untuk setiap variabel, sedangkan nilai maksimum merupakan nilai tertinggi untuk
setiap variabel dalam penelitian. Nilai mean merupakan nilai rata-rata dari setiap
variabel yang diteliti.
Sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 16 sampel perusahaan go public
yang termasuk dalam kategori industri perbankan.
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Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics
N

Minimum Maximum Mean

Std. Deviation

ROE

80

3.01

42.76

16.4081

9.68021

NPL

80

0.16

16.30

4.0811

2.96732

PER

80

-5.00

68.03

16.7624

12.81089

BOPO

80

41.69

115.86

79.0606

15.37558

Return Saham

80

-65.48

135.29

21.0102

47.18247

Valid N (listwise) 80

Sumber : Hasil olah data SPSS
Dari tabel diatas, diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Return Saham
Untuk return saham penutupan diketahui return saham memiliki rata-rata
21.0102 dengan standar deviasi sebesar 47.18247. Rata-rata return saham yang
paling kecil dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia,Tbk tahun 2008 yaitu -65.48
dan yang paling besar dimiliki oleh PT Bank Kesawan, Tbk tahun 2005 yaitu 135.29.
2. Return on Equity
Variabel return on equity memiliki rata-rata 16.4081 dengan standar deviasi
sebesar 9.68021. Return on equity

minimum yaitu pada PT Bank Artha Graha
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Internasional, Tbk pada tahun 2007 sebesar 3.01 dan maksimum sebesar 42.76
dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk tahun 2004.
3. Non Performing Loan
Variabel non performing loan

memiliki rata-rata 4.0811 dengan standar

deviasi sebesar 2.96732. Non performing loan yang paling kecil nilainya dimiliki
oleh PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk pada tahun 2004 yaitu sebesar -340,11
dan paling besar dimiliki oleh PT Bank Century Tbk yaitu sebesar 474,21 pada tahun
2008.
4. Price Earning Ratio
Variabel price earnings ratio memiliki nilai rata-rata sebesar 21,809 dengan
standar deviasi sebesar 25,302. Price earnings ratio paling kecil dimiliki oleh PT
Bank Bumi Putera, Tbk tahun 2005 sebesar 0.16 dan paling besar dimiliki oleh PT
Bank Bumi Putera, Tbk sebesar 68.03 pada tahun 2008.
5. Beban Operasional Pendapatan Operasional
Variabel price earnings ratio memiliki nilai rata-rata sebesar 79.0606
dengan standar deviasi sebesar 15.37558. Price earnings ratio paling kecil dimiliki
oleh PT Bank Bumi Putera, Tbk tahun 2005 sebesar 41.69 dan paling besar dimiliki
oleh PT Bank Bumi Putera, Tbk sebesar 115.86 pada tahun 2008.

PENGARUH ROE..., Tofif Fiad Hendrawan, Ma.-IBS, 2010

81

4.3 UJI STATISTIK
4.3.1

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas
Sebagai tahap awal untuk memastikan bahwa model regresi dapat
digunakan, maka perlu pengujian normalitas untuk mengetahui apakah residual dari
data sudah terdistribusi normal atau tidak. Dalam pengujian ini menggunakan grafik
normal plot dan uji Kolmorogov Smirnov.
Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data
(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari
residualnya.
Adapun dasar pengambilan keputusan (Imam Ghozali, 2001:112) yaitu:
1.

Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal
atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model
regresi memenuhi asumsi normalitas.

2.

Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka
model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
Hasil pengujian normalitas dengan pendekatan P Plot dapat dilihat dari

gambar 4.1 dibawah ini :
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Gambar 4.17
Hasil Uji Normalitas

Sumber : Hasil olah SPSS

Pada grafik normal plot di atas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis
diagonal, serta penyebarannya mendekati atau mengikuti arah garis diagonal. Hal ini
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menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi
normalitas.
Kemudian uji normalitas kedua menggunakan metode uji normalitas
Kolmogorov Smirnov. Berikut adalah hasil pengujian normalitas dengan metode
Kolmogorov Smirnov:
Tabel 4.2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
ROE
N
Normal Parametersa,,b

NPL

PER

BOPO

Return Saham

80

80

80

80

80

Mean

16.4081

4.0811

16.7624

79.0606

21.0102

Std. Deviation

9.68021 2.96732 12.81089 15.37558

47.18247

Most Extreme

Absolute

.150

.140

.202

.118

.119

Differences

Positive

.150

.140

.202

.092

.119

Negative

-.083

-.100

-.144

-.118

-.061

1.342

1.253

1.278

1.052

1.065

.055

.086

.067

.218

.206

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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Dari hasil diatas diketahui nilai Asymp. Sig (2 tailed) dari ROE, NPL, PER,
BOPO, dan Return saham adalah >0.05. Oleh karena itu kelima variable tersebut
dapat dikatakan normal. Artinya regresi dapat digunakan karena sudah memenuhi uji
normalitas.

2) Uji Multikolinieritas
Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang
baik adalah jika tidak terjadi korelasi yang kuat antar variabel. Korelasi yang kuat
jika nilai VIF (Variance Inflationary Factor) > 10 atau dengan nilai tolerance < 0,10
(Imam Ghozali, 2001:91).
Berdasarkan uji statistik diperoleh tabel uji multikolinearitas sebagai berikut:
Tabel 4.3
Hasil Uji Mutikolinieritas
Collinearity
Statistics
Model
1

Tolerance VIF

(Constant)
ROE

.600

1.668

NPL

.964

1.038

PER

.730

1.370

BOPO

.764

1.309

Sumber : Hasil olah Data SPSS
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Pada tabel diatas terlihat bahwa :
1) Nilai VIF untuk return on equity adalah 1.668
2) Nilai VIF untuk non performing loan adalah 1,038
3) Nilai VIF untuk price erning ratio adalah 1,370
4) Nilai VIF untuk BOPO adalah 1,309
Keseluruhan nilai VIF tersebut lebih kecil dari 10, sehingga dapat
disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinearitas, yang
berarti tidak ada satu atau lebih variabel bebas yang berkorelasi sempurna atau
mendekati sempurna dengan variabel bebas lainnya.
3) Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Imam Ghazali,
105:2001).

Berikut

ini adalah

hasil pengujian

heteroskedastisitas

dengan

menggunakan grafik scatter plot.
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Gambar 4.18
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil olah Data SPSS

Berdasarkan gambar scatter plot diatas dapat diketahui bahwa tidak ada pola
yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada
model regresi tersebut.
4) Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan penganggu pada periode sekarang dengan kesalahan
penganggu pada periode sebelumnya (Imam Ghazali, 95:2001). Jika terjadi korelasi,
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maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi
yang bebas dari autokorelasi (Imam Ghazali, 96:2001).
Dasar pengambilan keputusan :
Ho

: tidak ada autokorelasi

Ha

: ada autokorelasi
Keputusan mengenai uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :
Tabel 4.4
Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesa Nol (Ho)

Keputusan

Kriteria

Tidak ada autokorelasi positif

Ditolak

0 < dw < dL

Tidak ada autokorelasi positif

Tidak ada keputusan

dL ≤ dw ≤ dU

Tidak ada autokorelasi, positif atau Diterima

dU < dw < 4-dU

negatif
Tidak ada autokorelasi negatif

Tidak ada keputusan

4-dU ≤ dw ≤ 4- dL

Tidak ada autokorelasi negatif

Ditolak

4- dL < dw < 4

Keterangan

:

dL

: klasifikasi

nilai d pada batas bawah (d lower)

dU

: klasifikasi

nilai d pada batas atas (d upper)

Berikut adalah hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan metode
Durbin Watson :
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Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi
Sumber : Hasil olah data SPSS
Model Summaryb

DurbinModel

Watson

1

1.763

a. Predictors: (Constant) ROE, NPL, PER, BOPO
b. Dependent Variable: Return Saham

Hasil dari uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6
berikut :
Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi
N

κ-1

dL

dU

4- dU

80

4

1.534

1.743

2.257

4- dL

Dw

2.2.466 1.763

Kesimpulan
Tidak ada autokorelasi,
positif dan negatif

Sumber : data olahan SPSS
Keterangan
n
κ-1

:

: jumlah observasi

: jumlah variabel bebas tidak termasuk konstanta

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diketahui bahwa jumlah observasi sebesar
80 dengan jumlah variabel bebas sebesar 4, maka nilai batas bawah (dL) yang
diketahui dari tabel Durbin Watson d Statistic dengan tingkat kepercayaan 5% adalah
1.534, dan nilai batas atas (dU) adalah 1.743. Hasil Durbin Watson uji autokorelasi
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adalah sebesar 1.763. Durbin Watson sebesar 1.763 berada pada 1.743 < 1.763 <
2.257 (dU < dw < 4-dU), dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada
autokorelasi.

4.3.2

Analisis Regresi Linear Berganda
Setelah dilakukan pengujian-pengujian asumsi klasik pada model untuk

meyakinkan bahwa model telah memenuhi asumsi tersebut, maka model regresi yang
dipakai adalah regresi linear berganda. Dalam analisis regresi linear berganda
hubungan variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan sebab akibat. Oleh
karena itu diperoleh persamaan sebagai berikut :
Harga Saham = -46,621 + 2,274 ROE + 2,056 NPL + 1,792 PER – 0,110 BOPO
Model di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut :
1. Konstanta sebesar 46,621 yang menyatakan bahwa jika tidak ada return on equity,
non performing loan, price earning ratio dan BOPO maka harga saham sebesar Rp 46,621
2. Setiap peningkatan return on equity sebesar 1 point, maka akan terjadi
peningkatan harga saham sebesar Rp 2,274. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi
penurunan return on equity sebesar 1 point, maka akan terjadi juga penurunan
harga saham sebesar Rp 2,274.
3. Setiap peningkatan non performing loan sebesar 1 point, maka akan terjadi
peningkatan harga saham sebesar Rp 2,056. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi
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penurunan non performing loan sebesar 1 point, maka akan terjadi juga
penurunan return saham sebesar Rp 2,056.
4. Setiap peningkatan price earning ratio sebesar 1 point, maka akan terjadi
penurunan harga saham sebesar Rp 1,792. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi
peningkatan price earnings ratio sebesar 1 point, maka akan terjadi juga
penurunan return saham sebesar Rp 1,792.
Setiap peningkatan bopo sebesar 1 point, maka akan terjadi penurunan return saham
sebesar Rp 0,110. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi penurunan BOPO sebesar 1
point, maka akan terjadi juga peningkatan return saham sebesar Rp 0,110.
Untuk menguji tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan teknik analisis
regresi linear berganda. Pengujian terhadap hipotesis d apat dilakukan dengan
berbagai tahap yaitu sebagai berikut :

(1) Uji Koefisien Determinasi (R2 )
Koefisien determinasi (R2 ) intinya mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi
adalah antara nol dan satu (Imam Ghazali, 83:2001). Hasil dari analisis R Square
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 4.7
Hasil Uji R 2
Model Summaryb

Std.
Adjusted Error of

Model R
1

R

R

the

Square

Square

Estimate

.503a

.253

.213 41.85048

a. Predictors: (Constant) ROE, NPL, PER, BOPO
b. Dependent Variable: Return Saham
Sumber : Hasil olah SPSS
Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai R yang diperoleh adalah sebesar 0,253
atau sama dengan 25,3%. Sedangkan nilai Adjusted R-Kuadrat (R-Square) yang
diperoleh adalah sebesar 0,213 atau sama dengan 21,3%. Keadaan ini menunjukkan
bahwa return on equity (ROE), non performing loan (NPL), price earnings ratio
(PER), dan BOPO mempunyai pengaruh sebesar 21.3% terhadap return saham.
Sedangkan sisanya sebesar 78.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
disebutkan dalam penelitian ini. Variabel lain yang dapat mempengaruhi return
saham perbankan terutama adalah dari fundamental seperti pertumbuhan GDP, laju
inflasi, pertumbuhan bunga dan sebagainya.
(2) Uji Statistik t
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen
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(Imam Ghazali, 84:2001). Kriteria penerimaan dan penolakan H0 adalah sebagai
berikut :
Jika nilai signifikan > 0,050 , maka H0 diterima. Artinya variabel
independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen.
Jika nilai signifikan < 0,050, maka H0 ditolak. Artinya variabel
independen

berpengaruh

secara

signifikan

terhadap

variabel

dependen.
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, didapat hasil uji t
sebagai berikut:
Tabel 4.8
Hasil Uji t
Coefficients a

Model
1 (Constant)
ROE
NPL
PER
BOPO

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
35.971
46.621
2.274
.623
2.056
1.617
1.792
.430
-.110
.348

Standardized
Coefficients
Beta

t
-1.296

Sig.
.199

.471
.129
.487
-.036

3.652
1.272
4.166
-.316

.000
.207
.000
.753

a. Dependent variable : return saham
Sumber : Hasil olah SPSS
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Dari uji t yang ditunjukkan pada tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa:
a. Return on Equity (ROE)
Ho : Faktor fundamental ROE tidak berpengaruh terhadap return saham perbankan di
BEI
Ha : Faktor fundamental ROE berpengaruh terhadap return saham perbankan di
BEI
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa return on equity memiliki nilai
signifikan < 0,050 yaitu 0,000 < 0,050, dengan demikian hipotesis nol (H0 ) ditolak.
Maka dapat disimpulkan bahwa return on equity berpengaruh secara signifikan
terhadap harga saham.
b. Non Performing Loan (NPL)
Ho : Faktor fundamental NPL tidak berpengaruh terhadap return saham perbankan di
BEI
Ha : Faktor fundamental NPL berpengaruh terhadap return saham perbankan di BEI
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa debt to equity ratio memiliki nilai
signifikan > 0,050 yaitu 0,207 > 0,050, dengan demikian hipotesis nol (H0 ) diterima.
Maka dapat disimpulkan bahwa non performing loan tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap return saham.
c. Price Earnings Ratio (PER)
Ho : Faktor fundamental PER tidak berpengaruh terhadap return saham perbankan di
BEI
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Ha : Faktor fundamental PER berpengaruh terhadap reurn saham perbankan di
BEI
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa price earnings ratio memiliki nilai
signifikan < 0,050 yaitu 0,000 < 0,050, dengan demikian hipotesis nol (H0 ) ditolak.
Maka dapat disimpulkan bahwa price earnings ratio memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap return saham.
d. Beban Operasional Pendapatan Ope rasional (BOPO)
Ho : BOPO tidak berpengaruh terhadap return saham perbankan di BEI
Ha : BOPO berpengaruh terhadap return saham perbankan di BEI
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa beta saham memiliki nilai signifikan
> 0,050 yaitu 0,892 > 0,050, dengan demikian hipotesis nol (H0 ) diterima. Maka
dapat disimpulkan bahwa BOPO tidak memiliki pengaruh yang signifika n terhadap
return saham.
(3) Uji Statistik F
Uji F digunakan untuk

menunjukkan apakah variabel independen

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan uji F ini dapat dilihat
apakah regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini sudah tepat dengan melihat
signifikansinya. Apabila hasil dari uji F signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H 0
ditolak.
Maka pengujian tersebut dibuktikan dengan hasil yang telah didapatkan dari
perhitungan SPSS. Hasil perhitungan SPSS dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 4.9
Hasil Uji F
ANOVAb
Sum of
Model
1

Squares
Regression

Df

Mean Square F

44508.950

4

11127.237

Residual

131359.677

75

1751.462

Total

175868.627

79

Sig.
6.353

.000a

a. Predictors: (Constant), BOPO, NPL, PER, ROE
b. Dependent Variable: RETURN SAHAM
Sumber : Hasil olah SPSS
Dengan hasil uji F dengan nilai signifikan < 0.05 yaitu 0.000 < 0.05
menunjukkan bahwa variabel return on equity (ROE), non performing loan (NPL),
price earnings ratio (PER), dan BOPO bersama-sama berpengaruh secara signifikan
terhadap return saham.

4.4 IMPLIKASI MANAJERIAL
Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan judul, permasalahan, dan
hipotesis penelitian saya, maka dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dapat
dijelaskan yaitu sebagai berikut : pada dasarnya return saham di pasar modal dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah factor yang
berhubungan dengan kondisi fundamental perusahaan. Hal ini telah diutarakan oleh
Machfoed (1999), Jogiyanto (2000), Husnan (2001), dan Ang (1997). Adapun yang
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termasuk factor fundamental disini adalah kinerja keuangan perusahaan. Dalam
penelitian ini mencoba menguji kebenaran dari teori-teori tersebut, kemudian sesuai
dengan hasil penelitian ini menambah kekuatan dari teori-teori yang ada, karena
berdasarkan hasil analisis regresi secara simultan atau bersama-sama kinerja
keuangan bank yang terdiri dari rasio ROE, NPL, PER, dan BOPO mempengaruhi
return saham perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2004-2008.
Berdasarkan hasil dari analisis regresi dalam penelitian ini diketahui bahwa
kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE, NPL, PER, dan BOPO memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan perbankan yang telah go
public, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu dasar atau pedoman bagi investor
didalam memprediksi return saham dan membantu didalam pengambilan keputusan
berinvestasi dalam bentuk saham. Dari hasil penelitian ini maka, didalam
memprediksi prospek perubahan akan investasi berupa saham pada perusahaan
perbankan terlebih dahulu para investor dapat menganalisis mengenai kondisi
keuangan perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi, melihat apakan
kondisi keuangan perusahaan bank yang dinilai dari besarnya rasio keuangan apakah
sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Baik dari
aspek yang berhubungan dengan struktur permodalan, pengelolaan aktiva, perolehan
profit, maupun yang berkaitan dari penilaian pada kinerja keuangan bank dalam
penelitian ini dengan melakukan pengukuran pada rasio-rasio keuangan perusahaan
bank. Rasio ini memberikan kontribusi sebesar 21.3% didalam menjelaskan atau
mempengaruhi perubahan naik atau turunnya return saham bank, sedangkan sisanya
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sebesar78.7% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak termasuk kedalam kajian
fundamental perusahaan perbankan khususnya menyangkut kinerja keuangan
perusahaan.
Pada rasio NPL ini tidak menunjukan adanya hubungan yang signifikan
dengan return saham, kemudian pada persamaan regresi menunjukan hubungan yang
positif dengan return saham yang seharusnya berhubungan negative. Hal ini dapat
disebabkan oleh rata-rata NPL masih berkisar antara 1.11378-7.04842 yang artinya
perbankan masih tergolong baik, karena bila rasio NPL ini sudah berada diatas 12%
baru tergolong tidak baik. Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa investor masih
melihat rasio NPL perbankan yang cukup baik yang menjadikan rasio ini tidak
berhubungan signifikan terhadap return saham
Kemudian rasio BOPO menjadi rasio kedua yang tidak signifikan, hal ini
disebabkan oleh data yang begitu besar berkisar antara 80%-100%. Rasio BOPO
berhubungan negatif dengan return saham, tetapi disini rasio BOPO ini menunjukan
angka yang begitu besar, oleh karena itu yang menyebabkan rasio ini berhubungan
signifikan dengan return saham.
Penilaian mengenai kinerja keuangan bank kaitannya didalam memprediksi
perubahan return saham mempunyau pengaruh secara signifikan sebesar 21.3%. Hal
ini disebabkan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan sendiri juga karena saham-saham
perusahaan perbankan yang telah diperdagangkan di BEI juga dipengaruhi oleh
faktor- faktor lain yang berasal dari eksternal perusahaan, diantaranya return saham
sangat peka terhadap gejolak indikator makro yang bersifat teknikal yang cenderung
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lebih dipengaruhi oleh perubahan kondisi pada pasar bursa. Dengan kata lain
perubahan harga saham juga dipengaruhi oleh faktor- faktor lain seperti tingkat inflasi,
tingkat suku bunga, kurs valas, volume transaksi dan kondisi lingkungan yang
mencakup kestabilan ekonomi dan politik. Oleh karena itu sesuai dari penelitian
diketahui bahwa faktor kinerja keuangan perusahaan memberikan pengaruh relatif
kecil dan selebihnya faktor lain yang relative lebih besar pengaruhnya terhadap
perubahan return saham lebih dikarenakan oleh faktor eksternal yang berhubungan
dengan kondisi dari luar perusahaan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu
a) ROE berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, yang disebabkan
oleh ROE termasuk kedalam CAMEL sehingga investor dalam melakukan
analisis fundamental akan melihat ROE, sehingga rasio ini menjadi signifikan
b) NPL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, yang
disebabkan karena rasio ini masih dalam kategori cukup baik yang
menjadikan investor hanya melihat secara keseluruhan performa bank bukan
dari rasio ini saja.
c) PER berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, yang disebabkan
karena rasio PER berhubungan langsung dengan harga saham yang
menjadikan rasio ini berpengaruh secara signifikan terhadap return saham
d) BOPO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, yang
disebabkan karena rata-rata pesebaran data BOPO ini diatas 80% yang
menyebabkan tingkat BOPO menjadi tidak signifikan terhadap return saham
e) ROE, NPL, PER, dan BOPO secara bersama-sama berpengaruh secara
signifikan terhadap return saham, yang disebabkan karena terdapat dua factor
diatas yang signifikan yang menyebabkan secara keseluruhan berpengaruh
secara signifikan.
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5.2 SARAN
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka penulis menyarankan
sebagai berikut :
a) Selain melakukan analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan bank
(kondisi internal perusahaan), didalam memperkirakan return saham
perusahaan, investor juga harus menganalisis faktor- faktor yang berasal dari
luar perusahaan (kondisi eksternal perusahaan) yang berhubungan dengan
kondisi perdaganga efek. Antara lain seperti tingkat inflasi, tingkat suku
bunga, fluktuasi kurs valas, volume transaksi dan kondisi lingkungan yang
mencakup kestabilan ekonomi dan politik, sebagai bahan pertimbangan
analisis sebelum mengambil keputusan untuk menginvestasikan dananya
dalam bentuk saham, dikarenakan saham-saham perusahaan perbankan yang
telah diperdagangkan di BEI sangat peka terhadap gejolak indikator makro
tersebut.
b) Bagi pihak perusahaan perbankan yang telah menjual sahamnya di BEI,
hendaknya lebihmeningkatkan nilai ROE dan PER dengan memperkuat modal
yang dimiliki sehingga akan meningkatkan profit perusahaan, agar menjadi
salah satu prioritas atau dasar pertimbangan pengambilan keputusan bagi
investor dalam berinvestasi yang akan berdampak pada return saham
perusahaan, sehingga rasio keuangan tersebut memiliki pengaruh yang lebih
baik didalam menjelaskan mengenai return saham.
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