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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, 

kecukupan modal dan efisiensi terhadap return saham perbankan konvensional 

periode 2012 – 2017. Objek penelitian adalah perbankan konvesional periode 

tahun 2012 – 2017. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling 

dengan jumlah sampel sebanyak 26 perbankan konvensional periode 2012 – 2017. 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham, variabel 

independen adalah likuiditas, kecukupan modal dan efisiensi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa likuiditas dan kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap 

return saham. Dimana variabel independen efisiensi berpengaruh negatif terhadap 

return saham.  

 

Kata Kunci : Return Saham, Likuiditas, Kecukupan Modal, Efisiensi 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the research aims to analyze the effect of liquidity, capital 

adequacy and efficiency on stock returns in conventional banking for period 2012 

– 2017. The object of the research is conventional banking for period 2012 – 

2017. This research uses purposive sampling methode with total sample of 26 

conventional banks for period 2012 – 2017. 

 The analysis technique used multiple linier regression analysis. The 

dependent variable is stock returns, and the independent variables are liquidity, 

capital adequacy and efficiency. The results showed that liquidity and capital 

adequacy had no effect on stock returns. When variabel independent efficiency 

has a negatively affects on stock returns. 

 

Keywords: Stock Returns, Liqudity, Capital Adequacy, Efficiency 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Mendapatkan keuntungan merupakan tujuan didirikan suatu Perusahaan. 

Keuntungan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan operasi perusahaan maupun 

sebagai indikator kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Di era yang semakin 

berkembang, pasar modal merupakan sarana yang penting untuk perkembangan 

pembangunan dan kelangsungan Perusahaan, karena keberadaan pasar modal 

dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi Perusahaan. Pasar 

modal memiliki peran penting dalam perekonomian negara bagi banyak negara 

yang menganut sistem ekonomi pasar, dengan menjadikannya sebagai sumber 

kemajuan ekonomi dan bagian dari sistem keuangan sehingga 

keberlangsungannya harus terus dipantau.  

Tandelilin (2010:26) Menyatakan bahwa Pasar modal adalah pertemuan 

antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang mebutuhkan dana 

dengan cara memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih 

dari satu tahun, seperti saham dan obligasi. Sedangkan tempat di mana terjadinya 

jual-beli sekuritas disebut dengan bursa efek. Di Indonesia sendiri sejak tahun 

2007 terdapat satu bursa efek yang berasal dari penggabungan Bursa Efek Jakarta  
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(BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) menjadi  Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Tandelilin (2010:30), Secara konteks praktis instrument pasar modal lebih 

banyak dikenal dengan sekuritas. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar 

finansial yaitu sekuritas jangka pendek (pasar uang) dan sekuritas jangka panjang 

(pasar modal). Pasar modal pada prinsipnya berbentuk hutang maupun ekuitas 

(modal sendiri) serta berbagai produk turunannya. Berbagai sekuritas jangka 

panjang yang diperdagangkan di Indonesia diantaranya saham biasa dan saham 

preferen, obligasi perusahaan dan obligasi konversi, obligasi negara, bukti right, 

waran, kontrak opsi, kontrak berjangka, dan reksa dana. Sekuritas ini mempunyai 

karakteristik jatuh tempo lebih dari satu tahun. 

Menurut Talamati (2015) Perusahaan perbankan sangat diharuskan 

menjadi mediator antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang 

membutuhkan dana. Sumber dana bank dikumpulkan dari masyarakat. Dana 

tersebut kemudian digunakan untuk mengembangkan bisnis melalui pinjaman 

atau kredit. Saham perbankan pada Bursa Efek Indonesia sangat dicari oleh para 

investor karena modal yang digunakan lebih kecil dari pada berinvestasi di sektor 

lain selain itu perbankan juga diawasi dan diatur oleh pemerintah, dan selalu 

dipastikan sektor perbankan akan selalu profesional dan transparant dalam 

mengelola dana masyarakat. 

Kinerja perbankan konvensional menurut data statistik perbankan 

Indonesia pada OJK (Otoritas Jasa Keungan) dari tahun 2012 – Desember 2017 

adalah sebagai berikut: 
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Kinerja Perbankan Konvensional 

Keterangan 2012 2013 2014 2015 2016 
Desember 

2017 

Rasio Pemenuhan Kecukupan Modal 

Minimum/Capital Adequacy Ratio (%) 17,43 18,13 19,57 21,39 22,93 23,18 

ROA/Return on Assets Ratio (%) 3,11 3,08 2,85 2,32 2,23 2,45 

BOPO/ Operating Expenses/Operating 

Income (%) 74,10 74,08 76,29 81,49 82,22 78,64 

NIM/Net Interest Margin Ratio (%) 5,49 4,89 4,23 5,39 5,63 5,32 

LDR/Loan to Deposits Ratio (%) 83,58 89,70 89,42 94,11 90,70 90,04 

Rasio Aset Likuid/Liquid assets ratio (%) 18,45 15,77 16,24 16,70 17,50 18,56 

 
Sumber: OJK Statistik Perbankan Indonesia – Vol 16, No.1, Desember 2017 

 

Kinerja Bank yang baik dapat mendorong harga saham naik, sehingga 

dapat mempengaruhi return yang dihasilkan di periode sebelumnya. Hal tersebut 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investor. Kinerja Perbankan yang 

dapat dilihat salah satunya adalah CAR (Capital Adequacy Ratio) merupakan 

rasio untuk mengukur kecukupan modal, ketika CAR meningkat dapat 

diindikasikan bahwa Bank mempunyai kemampuan untuk mengatasi 

kemungkinan kerugian akibat perkreditan. LDR (Loan to Deposit Ratio) 

merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek (likuiditas).  

Sehingga dapat dilihat bahwa kinerja Bank Umum Konvensional dengan 

CAR  dari 17,43% pada 2012 beranjak naik dan meningkat hingga Desember 

2017 menjadi 23,18 atau selama 5 tahun mengalami kenaikan hingga 5.75%, hal 

ini dapat diartikan bahwa kecukupan modal pada perbankan konvensional tiap 

tahun mengalami kenaikan. Sedangkan pada LDR tahun 2012 dimulai dengan 

persentase sebesar 83,58% dan meningkat sampai tahun 2015 kenaikan terjadi 

hingga 10,53% dan menurun sejak 2016 sampai Desember 2017 pada 90,04%.  

Sedangkan dalam Bursa Efek Indonesia, tercatat saham perbankan 

mendominasi top 10 gainers saham-saham LQ45 sepanjang tahun 2017. PT Bank 
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Tabungan Negara (Persero) berada di urutan pertama dengan kenaikan harga 

saham mencapai 105,17% dari Rp 1.740 pada 30 Desember 2016 menjadi Rp 

3.570 per 29 Desember 2017. BUMN lainnya yaitu PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk mencapai 79,19% dari Rp 5.525 ke Rp 9.900, saham PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berada di posisi kelima dengan pertumbuhan 

harga 55,89% dan PT Bank Central Asia Tbk di posisi 10 dengan pertumbuhan 

41,29% (www.beritasatu.com). Meskipun pertumbuhan harga saham tercatat 

sangat signifikan, kinerja saham perbankan masih lebih rendah dibandingkan 

dengan emiten BUMN sektor pertambangan dan konstruksi. Tetapi saham 

perbankan dinilai lebih stabil dan masih akan menjadi pilihan investasi menarik 

dengan seiring proyeksi perbaikan kinerja sektor pebankan dan kinerja 

perekonomian yang tetap solid di atas 5% (www.market.bisnis.com) 

Menurut Tandelilin (2010:2) Investasi adalah komitmen atas sejumlah 

dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan 

memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang sebagai imbalan atas waktu dan 

risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Investasi merupakan suatu kegiatan 

untuk meningkatkan dana pada satu atau lebih aset dalam periode tertentu dengan 

harapan untuk memperoleh return di masa akan datang. Return tersebut dapat 

berupa capital gain, yaitu keuntungan berupa selisih antara harga jual dengan 

harga beli. Selain dapat memperoleh keuntungan, investasi pada saham 

merupakan investasi yang penuh dengan risiko. Yang dimaksud dengan penuh 

risiko adalah karena harga saham sewaktu-waktu dapat naik atau turun, sehingga 

apabila harga saham turun menyebabkan investor memperoleh return berupa 
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capital loss. Fluktuasi pada saham dikarenakan sifat saham tersebut yang peka 

akan perubahan yang disebabkan oleh faktor internal perusahaan maupun faktor 

eksternal perusahaan. Menurut Zalmi (2011:4) jika perusahaan memperoleh 

keuntungan, maka setiap pemegang saham berhak atas bagian laba yang 

dibagikan atau dividen sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Return saham 

terdiri dari capital gain dan dividend yield. Capital gain adalah selisih antara 

harga jual dan harga beli saham per lembar dibagi dengan harga beli, dan dividend 

yield adalah dividen per lembar dibagi dengan harga beli saham per lembar. 

Dalam melakukan investasi, orang akan lebih memilih investasi yang memberikan 

hasil (return) yang tinggi. 

Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang 

dilakukan investor. Return merupakan motivasi dan prinsip penting dalam 

investasi serta, kunci yang memungkinkan investor memutuskan pilihan alternatif 

investasinya. Return dapat diperoleh dari dua bentuk, yaitu dividen dan capital 

gain (kenaikan harga jual saham atas harga belinya), sehingga investor akan 

memilih saham perusahaan mana yang akan memberikan return yang tinggi. 

Setiap investor berhak atas bagian laba yang dibagikan atau deviden sesuai 

dengan proporsi kepemilikan. Jika terjadi kenaikan return saham pada suatu 

perusahaan, maka investor menilai bahwa perusahaan menjalankan usahannya 

dengan baik, Setiyono (2016).  

Dalam menilai suatu kinerja atau kesehatan perusahaan dibutuhkan 

analisis untuk memperhitungkan tingkat risiko dan prospek perusahaan. Kinerja 

perusahaan merupakan hal penting yang harus dicapai setiap Perusahaan, karena 
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kinerja merupakan cerminan dari kemampuan Perusahaan dalam mengelola dan 

mengalokasikan sumber dayanya. Sama halnya pada industri perbankan, kinerja 

perbankan sama pentingnya. Kinerja pada bank dilihat untuk mengetahui suatu 

kondisi dan kesehatan pada bank. Penilaiannya juga dapat dilihat pada laporan 

keuangan bank secara periodik. Untuk melihat kinerja bank tersebut dapat 

dilakukan analisis dengan menggunakan rasio-rasio yang berlaku.  

Subramanyam dan Wild (2010:241) Likuiditas (liquidity) mengacu pada 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio 

likuiditas dalam penilitian ini diproksikan dengan loan to deposit ratio (LDR). 

Pada penelitian Devitra (2013) dengan Kinerja keuangan dan efisiensi terhadap 

return saham perbankan di BEI periode 2007-2011, menghasilkan bahwa LDR 

mempengaruhi return saham secara negatif dan signifikan. Hal ini di jelaskan 

bahwa dengan rasio LDR yang semakin tinggi menunjukkan bahwa bank semakin 

ekspansif dalam penyaluran kredit, jika tidak dilakukan secara hati-hati akan 

menimbulkan potensi terjadinya kredit bermasalah yang semakin meningkat 

dikemudian hari. Potensi tersebut ditangkap oleh investor sebagai pertanda yang 

kurang baik, sehingga permintaan terhadap saham bank akan menurun dan 

implikasinya harga saham akan jatuh. Sedangkan dalam penelitian Ayem dan 

Wahyuni (2017) menghasilkan LDR tidak signifikan terhadap return saham. 

 Kecukupan Modal pada Bank dapat di proksikan dengan Capital 

Adequacy Ratio (CAR). Eng (2013) CAR adalah rasio kinerja bank untuk 

mengukur kecukupan modal  yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR 
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merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan 

aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva 

yang berisiko. Pada penelitian Azhar (2013) CAR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham, ketika rasio CAR meningkat, pada dasarnya akan 

meningkatkan harga saham karena kemampuan bank tersebut dalam 

menghasilkan laba akan semakin baik, tetapi disisi lain semakin meningkatnya 

CAR akan menyebabkan semakin besar alokasi laba ditahan (retained earnings) 

yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai return saham realisasi 

dalam bentuk pembayaran dividen. Sedangkan penelitian Azhar tidak sejalan 

dengan Anugrah et al., (2017) dengan hasil penelitiannya bahwa CAR 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Artinya, informasi kinerja bank 

dari segi kecukupan modal dengan alat ukur CAR mampu mempengaruhi reaksi 

pasar atau investor. Ayem dan Wahyuni (2017) menjelaskan Bank yang memiliki 

CAR yang tinggi, berarti Bank memiliki modal yang cukup kuat guna 

menjalankan usahanya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang 

diperolehnya dan mengindikasikan bahwa Bank mempunyai kemampuan untuk 

mengatasi kemungkinan kerugian akibat perkreditan dan perdagangan surat-surat 

berharga. Sehingga akan membuat masyarakat dan investor percaya terhadap 

kemampuan Bank yang pada akhirnya akan meningkatkan return saham. 

 Beban operasional terhadap pendapatan operasioanl (BOPO) adalah 

perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan 

operasinya. Pada penelitian Nahdia (2015) BOPO berpengaruh signifikan 
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terhadap return saham. Semakin tinggi rasio BOPO mengindikasikan semakin 

efisien kinerja pengelolaan biaya operasional yang dilakukan oleh bank. Biaya 

operasional yang bisa dihemat secara langsung akan meningkatkan laba 

operasional. Laba operasional yang baik mencerminkan kinerja perusahaan yang 

sehat dan memiliki prospek keuntungan lebih tinggi sehingga mendorong harga 

saham naik. Dengan naiknya harga saham akan memperbesar selisih antara harga 

perolehan terhadap closing price, dimana return saham akan semakin meningkat. 

Penelitian tersebut tidak sejalan dengan Rosita et al., (2016) yang menyatakan 

dalam hasil penelitiannya bahwa BOPO tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap return saham. Hasil tersebut dijelaskan dengan semakin kecil bopo, 

menunjukkan semakin efektif bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Efektif 

diartikan bank mengeluarkan biaya minimal namun dapat menghasilkan 

pendapatan operasional yang maksimal. Namun karena pendapatan bank sebagian 

besar diperoleh dari income interest, sedangkan pendapatan operasional 

merupakan komponen yang berkontribusi minor maka variabel ini tidak menjadi 

faktor pertimbangan utama bagi investor dalam berinvestasi. Sehingga pergerakan 

return saham tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya BOPO. 

 Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya oleh 

Iskandar (2017) dengan perbedaan variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan variabel kecukupan modal, sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan variabel Non Performing Loan. Sehingga dari uraian diatas dapat 

dijelaskan adanya gap dari masing-masing hasil penelitian terdahulu yang tidak 

sejalan dan berbeda, dan hal tersebut menunjukkan perlunya dilakukan penelitian 
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kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. Maka, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Likuiditas, 

Kecukupan Modal dan Efisiensi terhadap Return Saham”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Dengan adanya berbagai penelitian terdahulu yang di pengaruhi oleh 

faktor-faktor lainnya yang terkait hubungan dengan return saham, maka terdapat 

hasil yang tidak konsisten dan menimbulkan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap return saham Perusahaan Perbankan 

Konvensional periode 2012-2017? 

2. Apakah Kecukupn Modal berpengaruh terhadap return saham Perusahaan 

Perbankan Konvensional periode 2012-2017? 

3. Apakah Efisiensi berpengaruh terhadap return saham Perusahaan Perbankan 

Konvensional periode 2012-2017? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah dengan tujuan agar 

sesuai dengan pemahaman dan terarah. Agar pembahasan dalam penelitian ini 

tidak menyimpang dari rumusan masalah, maka penulis membatasi masalah hanya 

pada: 

1. Penggunaan variabel independent beban operasional dan pendapatan 

operasional (BOPO) pada efisiensi, loan to deposit ratio pada rasio likuiditas 
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dan capital adequacy ratio untuk kecukupan modal dengan return saham 

sebagai variabel dependent.  

2. Objek dalam penelitian dilakukan pada Perusahaan jasa industri Perbankan 

Konvensional dengan periode 2012-2017. Periode ini dipilih, karena dianggap 

bahwa kondisi perekonomian makro relatif stabil dan pada periode tersebut 

tidak bias. 

3. Sample yang diambil berdasarkan laporan keuangan pada Perusahaan 

Perbankan Konvensional pada periode 2012-2017 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap return 

saham Perusahaan Perbankan Konvensional periode tahun 2012-2017. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kecukupan modal terhadap 

return saham Perusahaan Perbankan Konvensional periode tahun 2012-2017. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efisiensi terhadap return saham 

Perusahaan Perbankan Konvensional periode tahun 2012-2017. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 
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 Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tambahan untuk 

investor dalam memilih investasi pada saham Perusahaan Perbankan 

Konvensional yang memiliki return saham optimal, dengan risiko yang minim 

dan dapat menilai kinerja saham yang dapat memprediksi return saham yang 

akan di peroleh. 

2. Bagi Manajemen 

 Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tambahan untuk 

pengambilan keputusan serta pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan 

kinerja keuangan Perusahaan. 

3. Bagi Akademis 

 Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi tambahan untuk 

pengembangan ilmu atau dapat dijadikan untuk penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Penulis 

 Penelitian ini diharapkan menambah ilmu dan pengetahuan untuk penulis 

khususnya dalam menganalisis return saham pada pasar modal serta sebagai 

salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa STIE Indonesia Banking School.  
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1.6 Sistematika Pembahasan 

 Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan untuk 

mendukung penelitian. Terdapat pula pembahasan mengenai 

penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai populasi, sampel, metode 

pengumpulan data, identifikasi, pengukuran variabel serta model yang 

digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis yang 

dilakukan dari data-data yang telah dikumpulkan serta pengujian 

dalam hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

Bab terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil analisis 

dan pengujian dalam hipotesis serta saran yang diberikan untuk 

penelitian ini. 
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 BAB II  

 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan 

sinyal atau tanda bahwa Perusahaan berkinerja dengan baik. Godfrey et al., 

(2010:375) para manajer dengan sukarela memberikan informasi kepada investor-

investor untuk membantu dalam membuat keputusan. Peran tersebut dilakukan 

manajer karena mereka memiliki keunggulan komparatif dalam produksi dan 

penyebaran informasi. Menurut teori sinyal, jika manajer mengharapkan tingkat 

pertumbuhan di masa depan yang tinggi oleh Perusahaan, maka mereka akan 

mencoba memberikan sinyal kepada investor. Manajer pada Perusahaan dengan 

kinerja yang baik akan memiliki dorongan untuk melaporkan berita positif kepada 

investor, sehingga mereka tidak dicurigai memiliki kinerja yang buruk. 

Sebaliknya, manajer pada Perusahaan dengan kinerja yang buruk, cenderung tidak 

melaporkan kepada investor. Namun, demi menjaga kredibilitas di pasar efektif 

dimana saham diperdagangkan, maka manajer tetap melaporkan ketika kinerja 

Perusahaan berada pada kondisi yang buruk. Sehingga hal tersebut dapat 

menjelaskan bahwa jika terdapat perubahan informasi pada kinerja bank yang 

buruk dapat diartikan sebagai sinyal buruk (bad news) berupa kinerja yang 
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semakin mengalami penurunan atau sinyal baik (good news) diartikan sebagai 

kinerja bank yang mengalami peningkatan tiap tahun dan kedua sinyal tersebut 

dapat mempengaruhi pengambilan keputusan para investor untuk berinvestasi 

pada bank tersebut. 

 

2.1.2 Investasi 

2.1.2.1 Pengertian Investasi  

Investasi dapat dijelaskan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau 

sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, bertujuan untuk memperoleh 

sejumlah keuntungan di masa mendatang. Istilah investasi dapat berkaitan dengan 

berbagai macam aktivitas. Contohnya menginvetasikan sejumlah dana pada asset 

real (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun dengan aset finansial (deposito, 

saham ataupun obligasi) yang umumnya sering dilakukan. Aset finansial adalah 

aset berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset finansial yang dapat 

diperdagangkan dengan mudah dan dengan biaya transaksi yang murah di pasar 

yang terorganisir. Pihak yang melakukan kegiatan investasi ini disebut investor.  

2.1.2.2 Proses Investasi 

 Proses investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan 

bagaimana mengorganisir aktivas-aktivitas dalam proses keputusan investasi. Hal-

hal mendasar dalam proses keputusan investasi antara lain: 
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1. Return 

Alasan utama dalam berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. 

Begitu pula dengan tujuan investor melakukan aktivitas investasinya yaitu untuk 

mendapatkan keuntungan investasi atau disebut sebagai return. 

2. Risiko 

Dengan harapan yang didapatkan oleh investor yaitu return setinggi-

tingginya dari aktivitas yang dilakukan maka hal penting yang harus 

dipertimbangkan adalah berapa besar risiko yang ditanggung dari aktivitas 

investasi tersebut. Umumnya semakin tinggi return yang diharapkan maka 

semakin besar pula risiko yang harus ditanggung investor. 

Tandelilin (2010:13) Proses keputusan investasi terdiri dari lima tahap, yaitu 

1. Penentuan tujuan investasi 

2. Penentuan kebijakan investasi 

3. Pemilihan strategi portofolio 

4. Pemilihan aset 

5. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio 

 

2.1.3 Pasar Modal 

Tandelilin (2010:26) Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang 

memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 

memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga bisa diartikan 

sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur 

lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi. Pasar modal dapat juga berfungsi 

Pengaruh Likuiditas, Kecukupan Modal..., Siti Istiana Novalita, Ak.-Ibs, 2018



16 

Indonesia Banking School 
 

 

sebagai lembaran perantara (intermediaries). Fungsi ini menunjukkan peran 

penting pasar modal dalam menunjang perekonomian karena pasar modal dapat 

menghubungkan pihak yang mebutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai 

kelebihan dana. Hermawan (2012) Perusahaan membutuhkan dana dapat menjual 

surat berharganya di pasar modal. Pasar Modal merupakan sarana yang berfungsi 

untuk mengalokasikan dana yang produktif dari pemberi pinjaman kepada 

peminjam. Dengan adanya pasar modal, masyarakat bisa melakukan investasi 

didalamnya dengan menjadi investor. 

Widoatmodjo (2012) Pada dasarnya pasar modal mirip dengan pasar-pasar 

lain. Mungkin yang membedakannya adalah mengenai komoditi yang 

diperdagangkan. Pasar modal dapat dikatakan pasar abstrak, di mana yang 

diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang keterkaitannya 

dalam investasi lebih dari satu tahun. Martalena dan Malinda (2011:2) Pasar 

modal dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran 

terhadap modal, baik dalam bentuk ekuitas maupun hutang jangka panjang. 

 

2.1.4 Bank 

2.1.4.1 Pengertian Bank 

IBI dan LSPP (2013:6) Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 yang menjelaskan 

pengertian bank sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan memiliki 

kegiatan pokok dengan 3 fungsi pokok, sebagai berikut: 

 Menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk 
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 Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat 

untuk mengembangkan usaha. 

 Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan 

pembayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta bebagai jasa 

lainnya dalam bidang keuangan. 

IBI dan LSPP (2014:3) Bank pada intinya didefinisikan sebagai suatu 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. 

Definisi tersebut menjelaskan tentang usaha utama dan sumber dana Bank 

berasal dari menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan 

menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit dan memberikan jasa lainnya 

yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tidak hanya itu bank berfungsi 

untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 

2.1.4.2 Pengertian Bank Umum 

 Subagio et al., dalam Latumaerissa (2011:135) Bank umum adalah suatu 

badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat 

dan/atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh 

keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Santoso 

dalam Latumaerissa (2011:135) Bank umum merupakan suatu industri yang 

bergerak pada bidang kepercayaan yang menghubungkan debitur dan kreditur 

dana. 
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2.1.4.3 Fungsi Bank Umum 

 Siamat (2005:276) Bank Umum memliki fungsi pokok sebagai berikut: 

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam 

kegiatan ekonomi; 

2. Menciptakan uang; 

3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat; 

4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain. 

 

2.1.5 Saham 

2.1.5.1 Pengertian Saham 

Pasar modal pada dasarnya adalah pasar untuk sekuritas baik sekuritas 

jangka panjang berbentuk hutang maupun ekuitas (modal sendiri) serta berbagai 

produk turunannya. Sekuritas yang bersifat ekuitas diperdagangkan sebagai 

saham, baik saham biasa maupun saham prefen.  

 Menurut Fahmi (2012:270) Saham adalah; 

a. tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu persahaan 

b. kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan di 

ikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap 

pemegangnya 

c. Persediaan yang siap untuk dijual 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) saham adalah surat bukti 

pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan 

lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.  
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2.1.5.2 Saham Biasa 

 Saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan 

yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar dan lainnya) dimana pemegang 

saham diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan 

RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak menentukan 

membeli penjualan saham terbatas atau tidak, yang selanjutnya pada akhir tahun 

mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen. 

2.1.5.3 Saham Preferen  

 Saham preferen atau saham istimewa adalah suatu surat berharga yang 

dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar dan 

lainnya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk 

dividen yang akan diterima di periode tertentu. Tandelilin (2010:36) Saham 

Preferen merupakan suatu jenis sekuritas ekuitas yang berbeda dalam beberapa 

hal pada saham biasa. Dividen pada saham preferen biasanya dibayarkan dalam 

jumlah yang tetap dan dahulukan daripada saham biasa. 

2.1.5.4 Return Saham 

Dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana (investor) 

dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal. 

Yang diasumsikan bahwa investasi yang memberikan return relatif besar adalah 

sektor-sektor yang paling produktif yang ada di pasar. Dengan demikian, dana 

yang berasal dari investor dapat digunakan secara produktif oleh perusahaan-

perusahaan tersebut. Return dibedakan menjadi return harapan (expected return) 

dan return aktual (realized return). Tandelilin (2010:10) Return harapan 
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merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa datang sedangkan 

aktual return merupakan tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa 

lalu. Return investasi hanya bisa diperkirakan melalui pengestimasian. Azhar 

(2013) Return realisasi (aktual) adalah return yang telah terjadi, dilihat 

berdasarkan data historis Perusahaan. Return realisasi ini penting dalam mengukur 

kinerja perusahaan dan sebagai dasar penentuan return dan risiko dimasa 

mendatang. 

Sumber-sumber return investasi terdiri dari dua komponen utama yaitu 

yield dan capital gain (loss). Yield merupakan komponen return pertama yang 

mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari 

suatu investasi. Pada saham yield ditunjukkan dengan besarnya dividen yang 

diperoleh. Komponen kedua dalam return merupakan capital gain (loss) yang 

merupakan kenaikan (penurunan) harga suatu surat berharga yang dapat 

memberikan keuntungan (kerugian) bagi investor. Jogiyanto (2012:206): 

 

    
       
    

 

 

Dimana: 

Rt : Return saham 

Pt : Harga saham sekarang 

Pt-1 : Harga saham periode lalu 

 

 Investor berharap pada return yang tinggi dari aktivitas investasi yang 

dilakukan. Tingginya return menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi yang 
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dilakukan pada operasional Perusahaan serta dapat diartikan kinerja keuangan 

Perusahaan tersebut dapat diandalkan dan dapat meningkatkan kepercayaan 

investor kepada Perusahaan. 

 

2.1.6 Likuiditas 

2.1.6.1 Pengertian Likuiditas 

Hery (2015:149) Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. 

Atau rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat 

kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan 

segara jatuh tempo. Fahmi (2012:121) Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Karena 

itu rasio likuiditas sering disebut short-term liquidity. Subramanyam dan Wild 

(2010:241) Likuiditas (liquidity) mengacu pada kemampuan perusahaan utnuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pentingnya likuiditas dapat dilihat 

dengan mempertimbangkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bagi pemegang saham 

perusahaan, kurangnya likuiditas dapat meramalkan hilangnya kendali pemilik 

atau kerugian investasi modal. Bagi kreditor perusahaan, kurangnya likuiditas 

dapat menyebabkan penundaan pembayaran bunga dan pokok pinjaman atau 

bahkan tidak dapat ditagih sama sekali.  
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2.1.6.2 Rasio Likuiditas Bank 

 Greuning dan Bratanovic (2011) Likuiditas diperlukan bank untuk 

memberikan kompensasi fluktuasi neraca yang terduga dan tak terduga serta 

menyediakan dana untuk pertumbuhan. Taswan (2010:246) Likuiditas bank 

adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan penarikan simpanan dan 

kewajiban lainnya dan/atau memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit dan 

penempatan dana lainnya. IBI dan LSPP (2013:12) Likuiditas yaitu penjaga 

likuiditas masyarakat, dengan membantu aliran likuiditas/dana dari unit surplus, 

kepada unit defisit. Kasmir (2010) Rasio Likuiditas merupakan rasio pengukur 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat 

ditagih. Semakin besar rasio ini semakin likuid. Wahyudi et al., (2013:209) 

Sejarah membuktikan bahwa kesulitan likuiditas merupakan salah satu penyebab 

kebangkrutan sebuah bank. Hal tersebut dibuktikan dengan kebangkrutan long-

term capital management di Amerika 1997, krisis perbankan di Indonesia 1997, 

kebangkrutan Northern Rock Bank di Inggris 2007, dan kasus Bank Century 

2008. Sehingga likuiditas merupakan unsur penting bagi bank.  

Pengukuran likuiditas bank dapat dilakukan dalam perspektif untuk 

memenuhi regulasi atau dalam perspektif kepentingan internal manajemen. 

Adapun jenis-jenis rasio likuiditas menurut Kasmir (2012:315) 

a. Quick ratio 

 Rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya 

terhadap para deposan (pemilik simpanan, giro, tabungan dan deposito) dengan 

harta yang paling likuid yang dimiliki oleh bank. 
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b. Investing policy ratio 

 Rasio ini merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada 

para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. 

 

                        
          

             
        

 

c. Banking ratio 

 Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan 

membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang 

dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah, 

karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil. 

 

               
           

             
        

d. Assets to loan ratio 

 Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan 

dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat rasio, 

menunjukkan semakin rendah tingkat likuiditas bank. 
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e. Cash ratio 

 Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bank melunasi kewajiban 

yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. 

 

            
             

                    
        

 

f. Loan to deposit ratio (LDR) 

 Merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan 

dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. 

 

                      (   )  
           

                    
       

 

Dalam penelitian ini rasio likuiditas diproksikan dengan Loan to Deposit 

Ratio (LDR). 

2.1.6.3 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Kurnadi (2013) LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Ayem dan Wahyuni (2017) LDR 

menyatakan seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan 

dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya. Eng (2013) Bank Indonesia perlu menetapkan 

kisaran rasio LDR karena selain mempengaruhi likuditas bank, LDR dapat juga 
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menjadi tolak ukur keberhasilan bank menjalankan usahanya sebagai financial 

intermediary. Kasmir (2012:315) Rasio LDR dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

                      (   )  
           

                    
       

 

Rasio LDR yang ditetapkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 

17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 adalah sebesar 78% - 92%. Rasio LDR yang 

semakin kecil menunjukkan kurang efektifnya suatu bank dalam menyalurkan 

kredit dan memberikan dampak pada penurunan harga saham yang berakibat pada 

return yang dihasilkan. 

2.1.7 Kecukupan Modal 

 Jumlah modal merupakan dasar bagi kesehatan bank, sehigga 

keberlangsungan hidup suatu bank sangat bergantung  dari kecukupan modal yang 

dapat menggerakan operasional bank. Polii et al., (2014). Praditasari dan Amanah 

(2017) Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan 

modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Gantino dan Maulana (2013) 

Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu 

bank secara efisien menjalankan kegiatan usahanya dan mempengaruhi tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Kepercayaan masyarakat terlihat 

pada besarnya dana giro, deposito dan tabungan yang melebihi jumlah setoran 

modal dari pemegang saham. Kegiatan operasional bank dapat berjalan lancar 

ketika memiliki modal yang cukup, hingga ketika bank dihadapkan pada situasi 

kritis, maka bank tetap dalam posisi yang aman karena memiliki cadangan modal.  
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 Klasifikasi modal bank menurut Otoritas Moneter adalah: 

1. First Tier Capital yaitu modal utama yang tertanam di bank tersebut 

2. Second Tier Capital yaitu sejumlah dana modal yang bukan bersumber 

dari pemilik/pemegang saham bank tersebut. 

Tingkat kecukupan modal sangat bergantung pada portofolio asetnya. Semakin 

besar penempatan dana pada aset beresiko tinggi, maka semakin rendah rasio 

kecukupan modal. Sebaliknya penempatan dana pada aset yang rendah, dapat 

menaikkan tingkat kecukupan modal, Taswan (2010:224).  

2.1.7.1 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Anugrah et al., (2017) CAR merupakan rasio kecukupan modal sebagai 

aspek pokok bagi sebuah bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 

Praditasari dan Amanah (2017) CAR berkaitan dengan penyediaan modal sendiri 

yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari 

penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif yang mengandung risiko, serta 

untuk pembiayaan penanaman dalam aktiva tetap dan investasi. Kurniadi (2013) 

CAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kekuatan modal sendiri 

dibandingkan dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Muhammad (2014:141) 

CAR dapat dirumuskan dengan membandingkan modal dengan aktiva beresiko. 

 

     
      

    
       

 

Azhar (2013) Jika CAR meningkat, maka modal sendiri yang dimiliki bank 

meningkat sehingga tersedia dana murah yang cukup besar untuk mengakselerasi 
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pemberian kredit dan pengembangan. Jika nilai CAR tinggi maka semakin kuat 

kemampuan Bank menanggung risiko dari setiap kredit atau aktivitas berisiko 

lainnya dan dapat diartikan bahwa Bank tersebut dapat membiayai operasi Bank 

dan memberikan kontribusi besar bagi produktivitas perusahaan.  

 

2.1.8 Efisiensi 

2.1.8.1 Pengertian Efisiensi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi diartikan 

dengan ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (tidak 

membuang waktu, tenaga, biaya) atau kemampuan menjalankan tugas dengan 

baik dan tepat. Sparta (2015) Suatu Perusahaan dikatakan efisien secara teknik 

bila mampu menghasilkan output secara maksimal dengan tingkat input tertentu.  

Mardanugraha (2005) dalam Sparta (2015) Efisiensi perbankan diukur dengan 

menghitung perbedaan antara biaya yang dikeluarkan perbankan dengan biaya 

minimum yang seharusnya dikeluarkan oleh bank untuk menghasilkan output 

yang sama. Dalam usaha perbankan, manajemen melakukan serangkaian tindakan 

efisiensi seingga cost of service menjadi relatif lebih rendah (Devitra, 2013).  

Dari sudut pandang investor, salah satu indikator penting untuk menilai prospek 

perusahaan dimasa mendatang adalah dengan melihat sejauhmana pertumbuhan 

dan efisiensi operasional bank, karena hal tersebut berkaitan dengan investasi 

yang akan dilakukan investor pada Perusahaan tersebut untuk memberikan return 

yang sesuai dengan tingkat yang diinginkan oleh investor.  

2.1.8.2 Pengukuran Efisiensi Bank 
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Bank yang efisien menunjukkan margin biaya operasionalnya terhadap 

pendapatan operasional berselisih relatif jauh, hal tersebut dapat diartikan sebagai 

bank menggunakan faktor operasionalnya secara lebih maksimal untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Buchory (2015) Pengontrolan biaya 

operasional yang lebih rendah dapat menciptakan tingkat efisien yang lebih baik.  

Muljawan et al., (2014) Pengukuran efisiensi mengacu pada efisiensi teknis atau 

operasional (TE) yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

output yang optimal dari suatu input yang digunakan, atau sebaliknya, 

kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan setidaknya suatu input untuk 

menghasilkan jumlah tertentu dari output. Selain TE, dikenal pula efisiensi alokasi 

(AE) yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan input 

dalam proporsi yang optimal.  

Pencapaian tingkat efisiensi bank dapat diukur melalui pendekatan rasio, 

pendekatan parametik dan non parametik. Pengukuran dengan rasio menggunakan 

biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), net interest margin 

(NIM) atau net operating margin (NOM). 

a. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

  Rasio ini adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan 

operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya.  

 

      
      (     )           
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b. Net Interest Margin (NIM) 

  Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pendapatan bunga 

yang didapatkan dalam menggunakan aset produktifnya untuk mendapatkan 

pendapatan tersebut. (Riyadi, 2006:21) NIM diukur dengan: 

 

     
                       

                          
        

 

Pada pengukuran efisiensi bank, dalam penelitian ini diproksikan dengan 

beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). 

2.1.8.3 Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

  Harfiah et al., (2016) Semua aktivitas operasional tentunya membutuhkan 

biaya, tanpa biaya kegiatan operasional tidak dapat dilaksanakan. Rasio BOPO 

adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi dan kinerja operasional bank. 

Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya 

terhadap pendapatan operasional bank. Dalam hal ini perlu diingat kembali bahwa 

usaha utama bank adalah menghimpun dana masyarakat dan menyaluran kembali 

dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga 

merupakan porsi terbesar bagi bank.  

  Bank Indonesia menggunakan BOPO sebagai indikator alat ukur untuk 

level tingkat efisiensi pada bank yang dicantumkan pada peraturan Bank 

Indonesia No. 6/23/DPNP/2004.  

 

      
      (     )           
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Kuncoro dan Suhardjono (2011:520) Keberhasilan bank didasarkan pada 

penilaian kuantitatif terhadap efisiensi bank yang diukur dengan dua rasio yang 

berbobot sama. Rasio tersebut terdiri dari: (1) rasio perbandingan laba dalam 12 

bulan terakhir terhadap volume usaha dalam periode yang sama (ROA), dan (2) 

rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional selama 12 bulan. Suatu 

bank dapat dimasukkan dalam klasifikasi sehat apabila: (1) rasio laba terhadap 

volume usaha mencapai sekurang-kurangnya 1,2% dan (2) rasio beban 

operasional terhadap pendapatan operasional tidak melebihi 93,5%. Pada rasio 

BOPO semakin kecil rasio biaya (beban) operasionalnya akan lebih baik, karena 

bank yang bersangkutan dapat menutup biaya (beban) operasionalnya dengan 

pendapatan operasionalnya (Rivai, 2007:722).  

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian Devitra (2013) dalam judul Kinerja Keuangan dan Efisiensi 

Terhadap Return Saham Perbankan di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011. 

Variabel independen yang digunakan untuk kinerja keuangan diproksikan dengan 

CAR, NPL, ROE, LDR dan NIM serta efisensi bank diproksikan dengan BOPO 

dan DEA. Objek penelitian ini adalah perbankan di Bursa Efek Indonesia dalam 

rentang 5 (lima) tahun antara 2007 sampai dengan 2011. Metode penelitian yang 

digunakan adalah statistik deskriptif dan data panel. Hasil penelitian menyebutkan 

bahwa variabel CAR, NPL, ROE, LDR, NIM dan BOPO mempengaruhi secara 
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signifikan dan negatif terhadap return saham sedangkan DEA mempengaruhi 

secara signifikan dan positif terhadap return saham. 

 Ayem dan Wahyuni (2017) dalam penelitian Pengaruh Loan to Deposit 

Ratio, Capital Adequacy Ratio, Return on Asset dan Non Performing Loan 

terhadap Return Saham. Variabel  independen yang digunakan adalah LDR, CAR, 

ROA dan NPL. Objek penelitian adalah Perusahan perbankan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara 

konsisten selama periode 2008 sampai dengan 2012. Populasi dalam penelitian 

sebanyak 19 bank selama periode 2008 sampai 2012 sehingga sampel yang akan 

diteliti sebanyak 95. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah purposive 

sampling. Hasil penelitian menyebutkan LDR dan NPL tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham, sedangkan CAR dan ROA memiliki pengaruh 

yang signifikan dan positif terhadap return saham pada perusahaan perbankan. 

 Rosita et al., (2016) dalam penelitian Analisis Pengaruh Tingkat 

Kesehatan Bank dengan Metode CAMELS terhadap Return Saham. Variabel 

independen yang digunakan adalah CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO, inflasi dan 

suku bunga. Objek penelitian adalah Perusahaan Perbankan yang terdaftar pada 

periode 2008 sampai 2014. Sampel yang digunakan sebanyak 23 bank. Metode 

yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyebutkan 

NIM dan LDR berpengaruh signifikan dan positif terhadap return saham, 

sedangkan, inflasi dan suku bunga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

return saham dan CAR, NPL dan BOPO tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

Pengaruh Likuiditas, Kecukupan Modal..., Siti Istiana Novalita, Ak.-Ibs, 2018



32 

Indonesia Banking School 
 

 

 Gantino dan Maulana (2013) dengan Pengaruh ROA, CAR dan LDR 

Terhadap Return Saham pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2008-2012. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian adalah ROA, CAR dan LDR. Objek penelitian adalah perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 sampai dengan 

2012. Populasi dalam penelitian sebanyak 125 perusahaan dengan perolehan 

sampel sebanyak 72 sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

regresi linier berganda (multiple regression analysis). Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa ROA berpengaruh signifikan dan positif terhadap return 

saham, CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, LDR 

berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap return saham dan secara 

simultan ROA, CAR dan LDR berpengaruh secara signifikan. 

 Mwaurah, Muturi dan Waititu (2017) dengan The Influence of Financial 

Risk on Stock Returns. Variabel independen yang digunakan adalah credit risk 

yang diproksikan dengan Ratio of Non-Performing Loan to Gross Loans, market 

risk diprokskan dengan Rate of change of exchange, liquidity risk yang di 

proksikan dengan Loans to Deposit Ratio, capital risk diproksikan dengan Core 

Capital to Weighted Average Asset, dan Bank Size. Objek penelitian ini adalah 

bank komersil yang terdaftar di Kenya. Dengan populasi yang digunakan 

sebanyak 11 bank dan sample mencapai 9 bank komersil dengan periode 2006 – 

2015. Penelitian ini menggunakan multiple linier regression model sebagai 

metode penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa credit risk memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap stock returns, market risk berpengaruh 
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negatif dan signifikan terhadap stock returns, liquidity risk berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap stock returns, capital risk berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap stock returns, bank size berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap stock returns,  

 Nahdia (2015) dalam Pengaruh CAR, NPL, dan BOPO terhadap Return 

Saham pada Bank-Bank yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2013. Variabel 

independen adalah CAR, NPL, BOPO dan profitabilitas dengan ROA sebagai 

variabel dependen pertama dan return saham sebagai variabel dependen kedua. 

Objek penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Penelitian 

ini menggunakan populasi sebanyak 31 Perusahaan, dengan menggunakan teknik 

sampling purposive sampling penelitian ini menggunakan sample sebanyak 21 

Perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah path analysis. Hasil 

penelitian ini adalah CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, 

NPL pengaruh signifikan dan negatif terhadap return saham, BOPO berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap return saham dan ROA berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap return saham. 

 Tripitoko dan Nazar (2015) dengan Pengaruh Loan to Deposit Ratio, 

Capital Adequacy Ratio, Operating Cash Flow dan Return on Equity terhadap 

Return Saham. Variabel independen adalah LDR, CAR, OCF dan ROE. Objek 

penelitian adalah perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013. Dengan sampel pada penelitian sebanyak 27 perusahaan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil 

penelitian adalah LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, CAR 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, OCF berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap return saham dan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013. Secara Simultan LDR, CAR, OCF dan ROE mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 

 Nurazi dan Usman (2016) dengan Bank Stock Returns in Responding the 

Contribution of Fundamental and Macroeconomic Effects.Variabel independen 

yang terbagi menjadi dua CAMEL ratio (CAR, NPL, BOPO, ROE, NIM dan 

LDR) dan Makroekonomi (interest rate, exchange rate, inflation). Objek 

penelitian adalah bank yang terdaftar pada Indonesia Stocke Exchange (IDX) 

periode 2002 – 2011. Dengan populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor 

perbankan yang tergabung dalam IDX sehingga sample yang didapat sebanyak 16 

bank. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data panel. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa CAR, NPL, NIM tidak memiliki hubungan 

signifikan terhadap stock returns, BOPO memiliki pengaruh signifikan dan 

negatif terhadap stock returns, ROE dan LDR memiliki pengaruh signifikan dan 

positif terhadap stock returns, sedangkan hasil makroekonomi variabel 

menunjukkan semua variabel memiliki hubungan signfikan dan negatif terhadap 

stock returns. 

 Iskandar (2017) dengan The Effect of Non Performing Loans, Operating 

Expense to Operating Income, and Loan to Deposit Ratio on Stock Returns at 

Conventional Banks. Variabel independen yang digunakan adalah NPL, BOPO 
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dan LDR. Objek penelitian adalah bank konvensional pada periode 2009 – 2011. 

Populasi yang digunakan sebanyak 19 bank . Metode penelitian yang digunakan 

adalah multiple linear regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL tidak 

memiliki pengaruh terhadap stock return, BOPO memiliki pengaruh signifikan 

terhadap stock return, dan LDR tidak memiliki pengaruh terhadap stock return. 

 Azhar (2013) dengan Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional dan Loans to Deposit Ratio Terhadap Return 

Saham Industri Perbankan. Dengan variabel independen adalah CAR, BOPO, dan 

LDR. Populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor perbankan yang 

terdaftar pada BEJ selama 3 periode 2006 sampai 2008. Sampel yang didapat dan 

digunakan sejumlah 20 perusahaan sektor perbankan. Metode yang digunakan 

adalah metode regresi berganda. Hasil dalam penelitian ini adalah CAR dan LDR 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham dan BOPO memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham.  

 Agave, Efrani dan Rosmalena (2018) dengan Effect of Financial 

Performance of Banking Companies to Stock Return. Dengan variabel independen 

CAR, LDR, ROA, NPM dan stock return sebagai variabel dependen. Populasi 

dalam penelitian adalah perusahaan perbankan yang go publick tetapi tidak 

termasuk LQ 45 dari periode 2011 – 2015. Dengan sampel 43 perusahaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

return saham, LDR dan NPM memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap 

return saham dan ROA memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap return 

saham. 
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 Vardar (2013) dengan Efficiency and Stock Performance of Banks in 

Transition Countries: Is There a Relationship?. Variabel dependen adalah stock 

return, dan cost efficiency or profit efficiency sebagai variabel independen. 

Dengan sampel dalam penelitian ini adalah 39 bank dari 7 negara transisi dengan 

periode 1995 – 2006. Hasil dalam penelitian profit efficiency or cost efficiency 

memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap stock return. 

 Sumantyo dan Tresna (2017) dengan Bank Efficiency Analysis and Stock 

Return in Indonesia Stock Exchange (IDX). Variabel independen adalah efisiensi 

bank, dengan variabel dependen stock return. Sampel dalam penelitian 25 Bank 

yang terdaftar di IDX dengan periode 2009 – 2016. Hasil dalam penelitian 

menunjukkan bahwa efisiensi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap 

stock return. 

  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 
Pengarang 

(Tahun) 

Variabel 
Hasil Perbedaan 

Dependepent Independent 

1. Devitra (2013)  Capital Adequacy 
Ratio (CAR) 

 Non Performing 
Loan (NPL) 

 Return on Equity 

(ROE) 

 Loan to Deposit 
Ratio (LDR) 

 Net Interest Margin 
(NIM) 

 Beban operasi 
pendapatan operasi 

(BOPO) 

Return Saham 1. CAR NPL ROE LDR 

dan NIM secara 

bersama-sama 
berpengaruh signifikan 

dan negatif 

2. BOPO berpengaruh 

signifikan dan negatif 

3. DEA berpengaruh 

signifikan dan positif 

Dalam penelitian ini, 

peneliti tidak 

menggunakan NPL, ROE 
NIM dan DEA sebagai 

variabel bebas 
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No. 
Pengarang 

(Tahun) 

Variabel 
Hasil Perbedaan 

Dependepent Independent 

2. Ayem dan 

Wahyuni (2017) 
 Loan to Deposit 

Ratio (LDR) 

 Capital Adequacy 

Ratio (CAR) 

 Return on Asset 
(ROA) 

 Non Performing 
Loan (NPL) 

Return Saham 1. Hasil pengujian secara 

parsial LDR dan NPL 

tidak berpengaruh 

signifikan  

2. CAR dan ROA 
memiliki pengaruh 

yang positif dan 

signifikan  

Dalam penelitian ini, 

peneliti tidak 

menggunakan ROA dan 

NPL sebagai variabel 

independen. Objek 
penelitian terdahulu 

adalah perusahaan 

perbankan yang terdaftar 

di BEI. 

3. Rosita (2016)  Capital Adequacy 

Ratio (CAR) 

 Net Interest Margin 

(NIM) 

 Loan to Deposit 
Ratio (LDR) 

 Non Performing 
Loan (NPL) 

 Biaya operasional/ 
pendapatan 

operasional (BOPO) 

 Inflasi 

 Suku bunga 

Return saham 1. CAR tidak memiliki 

berpengaruh signifkan 

2. NIM berpengaruh 

signifikan  dan positif 

3. LDR berpengaruh 

signifikan  dan positif 

4. NPL tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

5. BOPO tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

6. Inflasi berpengaruh 

signifikan dan negatif 

7. Suku bunga 

berpengaruh signifikan 
dan negatif 

Penelitian ini tidak 

menggunakan NIM, NPL, 

inflasi, dan suku bunga 

sebagai variabel bebas. 

4. Gantino dan 

Maulana (2013) 
 Return on Asset 

(ROA) 

 Capital Adequacy 
Ratio (CAR) 

 Loan to Deposit 
Ratio (LDR) 

Return saham 1. ROA berpengaruh 

signifikan dan positif 

2. CAR tidak 

berpengaruh signifikan 

3. LDR berpengaruh 

secara signifikan dan 

negatif 

Dalam penelitian ini, 

peneliti tidak 

menggunakan ROA 

sebagai variabel 

independend.  

5. Mwaurah 

(2017) 
 Ratio of Non-

Performing Loan to 

Gross Loans (NPG) 

 Rate of change of 
exchange (FX) 

 Loans to Deposit 
Ratio (LDR) 

 Core Capital to 

Weighted Average 
Asset (CWA) 

 Bank Size (ZS) 

Stock Returns 1. NPG berpengaruh 

signifikan dan negatif 

2. FX berpengaruh 

signfikan dan negatif 

3. LDR berpengaruh 

signfikan dan negatif 

4. CWA berpengaruh 

signifikan dan negatif 

5. ZS berpengaruh 
signifikan dan positif 

Dalam penelitian ini tidak 

menggunakan NPG, FX 
dan CWA  

6. Nahdia (2015)  Capital Adequacy 
Ratio (CAR) 

 Non Performing 
Loan (NPL) 

 Biaya operasional/ 

pendapatan 
operasional 

(BOPO) 

 Return on 
Asset (ROA) 

 Return saham 

 

1. CAR tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 
return saham 

2. NPL berpengaruh 

signifikan terhadap 

return saham 

3. BOPO berpengaruh 

signifikan terhadap 

return saham 

4. ROA berpengaruh 
signifikan terhadap 

return saham 

Penelitian ini hanya 

menggunakan 1 variabel 

dependent yaitu return 
saham dan tidak 

menggunakan NPL 

sebagai variabel bebas. 
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No. 
Pengarang 

(Tahun) 

Variabel 
Hasil Perbedaan 

Dependepent Independent 

7. Tripitoko dan 

Nazar (2015) 
 Loan to Deposit 

Ratio (LDR) 

 Capital Adequacy 

Ratio (CAR) 

 Operating Cash 
Flow (OCF) 

 Return on Equity 
(ROE) 

Return Saham 1. LDR tidak 

berpengaruh signifikan 

2. CAR tidak 

berpengaruh signifikan 

3. OCF berpengaruh 
signifikan dan positif 

Dalam penelitian ini, 

peneliti tidak 

menggunakan OCF 

sebagai variabel 

independen 

 

8. Nurazi dan 

Usman (2016) 
 Capital Adequacy 

Ratio (CAR) 

 Non Performing 

Loan (NPL) 

 Operating expenses 
to operating income 

(BOPO) 

 Return on Equity 
(ROE) 

 Loan to Deposit 
Ratio (LDR) 

 Net Interest Margin 

(NIM) 

 Interest Rate (IR) 

 Exchange Rate 
(ER) 

 Inflation Rate (INF) 

Stock return 1. LDR dan ROE 

 memiliki pengaruh 

 signifikan dan positif 

2. BOPO memiliki 

 pengaruh signifikan 

 dan negatif 

3. CAR, NPL dan NIM 

 tidak berpengaruh 

 signifikan 

4. IR, ER dan INF 

 memiliki pengaruh 

 signifikan dan negatif 

Penelitian ini tidak 

menggunakan variabel 

makroeknomi dan tidak 

menggunakan CAMELS 

(RBBR) secara 

keseluruhan sebagai 
variabel 

9. Iskandar (2017)  Non performing 
loans (NPL) 

 Operating ecpense 
operating income 

(BOPO) 

 Loans to Deposit 
Ratio (LDR) 

Stock returns 1. LDR dan NPL variabel 
 yang tidak memiliki 

 pengaruh signifikan 

2. BOPO memiliki 

 pengaruh signifikan 

 dan positif 

Penelitian ini tidak 
menungganakan variabel 

NPL 

10. Azhar (2013)  Capital Adequacy 

Ratio (CAR) 

 Biaya Operasional 

Pendapatan 

Operasional 

(BOPO) 

 Loans to Deposit 

Ratio (LDR) 

Return Saham 1. CAR dan LDR tidak 

berpengaruh signifikan 

2. BOPO memiliki 

pengaruh signifikan 

dan positif 

 

Penelitian Azhar hanya 

menggunakan 3 tahun 

dalam periode 

penelitiannya. 

11. Agave, Efrani, 

dan Rosmalena 

(2018) 

 Capital Adequacy 
Ratio (CAR) 

 Loans to Deposit 
Ratio (LDR) 

 Return on Assets 

(ROA) 

 Net Profit Margin 

(NPM) 

Stock Return 1. CAR tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

2. LDR dan NPM 
memiliki pengaruh 

signifikan dan negatif 

3. ROA memiliki 

pengaruh signifikan 

dan positif 

Penelitian ini tidak 

menggunakan NPM dan 

ROA sebagai variabel 
independen. 

12. Vadar (2013)  Cost Efficiency or 
Profit Efficiency 

Stock Return 1. Cost or profit 

efficiency berpengaruh 

signifikan dan negatif 

Penelitian Vadar 

menggunakan negara 

transisi sebagai sampel 

penelitian 

13. Sumantyo dan 
Tresna (2017) 

 Bank Efficiency Stock Return 1. Bank efficiency 
memiliki pengaruh 

signifikan dan positif 

Penelitian ini tidak 
menggunakan metode 

DEA untuk efisiensi bank 

 

Sumber: Olahan Penulis 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh pada Likuiditas, Kecukupan Modal dan Efisiensi terhadap Return 

Saham secara parsial. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka pemikiran 

penulis adalah: 

 

Tabel 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: Olahan Penulis 

 

Dari kerangka pemikirian diatas dapat dilihat bahwa penulis meneliti 

pengaruh efisiensi, likuiditas dan kecukupan modal yang didapatkan dari laporan 

keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor perbankan terhadap variabel 

return saham secara parsial. 

Y 
 

Return Saham 
(Rt) 

X3 

Efisiensi 

Beban Operasional Pendapatan 
Operasional 

(BOPO) 

X2 

Kecukupan Modal 

Capital Adequacy Ratio 

(CAR) 

X1 

Likuditas 

Loan to Deposit Ratio 

(LDR) 
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 Kerangka pemikiran diatas menjelaskan pengaruh antara variabel 

independen pertama likuiditas yang diproksikan dengan loan to deposit ratio 

(LDR) terhadap variabel dependen yaitu return saham. Pengaruh antara variabel 

independen kedua yaitu kecukupan modal yang dijelaskan menggunakan capital 

adequacy ratio (CAR) terhadap variabel dependen yaitu return saham. Kemudian 

pengaruh variabel independen ketiga yaitu beban operasional dan pendapatan 

operasional (BOPO) terhadap variabel dependen yaitu return saham. 

2.4 Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Likuiditas Terhadap Return Saham 

 Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dibayar. Pada bank 

likuiditas adalah kemampuan bank untuk mendanai peningkatan aset dan 

memenuhi kewajiban yang muncul, tanpa mengakibatkan kerugian besar. 

Likuiditas diproksikan dengan loan to deposit ratio (LDR). Polii (2014) LDR 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank guna membayar 

semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang 

telah didistribusikan ke masyarakat.  

 Devitra (2013) Menjelaskan bahwa rasio LDR yang semakin tinggi 

menunjukkan bahwa bank semakin ekspansif dalam penyaluran kredit. Toleransi 

LDR yang ditetapkan Bank Indonesia adalah 78-92%. Rasio LDR yang kurang 

dari ketentuan menjelaskan menunjukkan kurang efektifnya suatu bank dalam 

menyalurkan kredit. Pengaruh LDR terhadap return saham dapat dijelaskan 

dengan menggunakan signalling theory sebagai good news dijelaskan bahwa rasio 
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LDR yang semakin tinggi maka laba dari bunga kredit semakin besar. LDR yang 

tinggi juga diartikan sebagai penyaluran kredit yang aktif dilakukan oleh bank dan 

dapat menujukkan sebagai kinerja perbankan tersebut baik sehingga dapat 

mempengaruhi keputusan investor serta mempengaruhi harga saham dan 

berdampak pada return yang dihasilkan.  

Penjelasan tersebut didukung dengan penelitian pada Gantino dan 

Maulana (2013), Rosita et al., (2016) dan Nurazi dan Usman (2016) yang 

menghasilkan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara LDR dengan 

return saham. Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran dan penelitian 

terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 : Loan to deposit ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap return saham. 

2.4.2 Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Return Saham 

Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya 

suatu bank menjalankan kegiatan usahanya. Kecukupan modal yang dijelaskan 

dengan CAR dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan permodalan dan 

cadangan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan. 

Ayem & Wahyuni (2017) Bank yang memiliki CAR lebih tinggi, dapat diartikan 

bank memiliki modal yang cukup kuat guna menjalankan usahanya sehingga akan 

meningkatkan keuntungan yang diperolehnya. Dengan CAR yang tinggi berarti 

bank mempunyai kemampuan untuk mengatasi kemungkinan kerugian akibat 

perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga. Pengaruh CAR terhadap return 

saham dapat dijelaskan menggunakan signalling theory sebagai good news karena 
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CAR yang tinggi mengindikasikan bahwa bank mempunyai modal yang kuat 

untuk menjalankan usaha dan meningkatkan kepercayaan bagi para investor dan 

akhirnya dapat meningkatkan return saham. 

Penjelasan diatas didukung dengan penelitian terdahulu dari Devitra 

(2013), Ayem dan Wahyuni (2017) dan Anugrah, Kardinal dan Cholid (2017) 

dengan hasil penelitiannya CAR berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Berdasarkan teori serta penelitian terdahulu, maka penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2: Capital adecuacy ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap return 

saham. 

2.4.3 Pengaruh Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) Terhadap Return Saham 

 BOPO adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi dan kinerja 

operasional bank. Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam mengendalikan 

biaya operasionalnya terhadap pendapatan operasional bank.  

Davitri (2013) Semakin rendahnya BOPO, berarti semakin baik kinerja 

manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber yang 

ada di perusahaan. Perbaikan dalam efisiensi akan ditunjukkan oleh penurunan 

nilai BOPO dan dampaknya akan meningkatkan harga saham yang berakhir 

dengan meningkatnya return saham. 

Berdasarkan teori sinyal, bank yang berada pada kondisi efisien berarti 

memiliki kinerja yang baik dalam manajemen biayanya dibandingkan bank yang 

berada dalam kondisi inefisien. Jadi investor dapat melihat bank mana yang 
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memberikan lebih banyak keuntungan, yang dapat diindikasikan sebagai bank 

tersebut mempunyai performa yang efisien dan akan mempengaruhi tingkat 

keuntungan bank sehingga hal tersebut berpengaruh pula pada tingkat return 

saham yang akan didapatkan para investor pada bank tersebut (Frederick, 2014). 

Dengan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Beban operasional pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh 

negatif terhadap return saham. 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian tentang pengaruh 

likuiditas, kecukupan modal dan efisiensi terhadap return saham dengan objek 

penelitian adalah Perusahaan jasa sektor perbankan, bank konvensional dengan 

periode data pada 2012 – 2017.    

 

3.2 Design Penelitian 

 Sekaran dan Bougie (2010:103) Berdasarkan tujuannya penelitian dibagi 

menjadi exploratory, descriptive and hypothesis testing (analytical and 

predictive). Penelitian merupakan studi pemeriksaan yang dilakukan dalam situasi 

serupa atau dapat diartikan sebagai metode pemecahan masalah, yang dilakukan 

untuk memahami fenomena yang menarik dan menghasilkan pengetahuan yang 

baru dan lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan hypothesis testing 

atau pengujian hipotesis. Sekaran dan Bougie (2010:108) Hypothesis testing 

adalah pengujian yang dilakukan untuk menjelaskan perbedaan dalam dependen 

variabel atau untuk memprediksi hasil dari suatu organisasi. 

 Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat 

pengaruh variabel likuiditas dengan loan to deposit ratio (LDR), kecukupan

Pengaruh Likuiditas, Kecukupan Modal..., Siti Istiana Novalita, Ak.-Ibs, 2018



45 

Indonesia Banking School 

 

 

modal dengan capital adequacy ratio (CAR) dan efisiensi dengan beban 

operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) terhadap return saham pada 

perbankan konvensional periode 2012 – 2017. Metode penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk 

memberikan informasi atau menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena 

yang menarik dari perspektif individu, organisasi, industri atau lainnya.  

 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel atau pooled 

data yaitu pooling yang merupakan proses penggabungan antara data antar 

individu (cross section) dan data antar waktu (time series) (Ekananda, 2016:35). 

Time series design memberikan kesempatan untuk menilai dampak dari waktu ke 

waktu (Sekaran dan Bougie 2010:244). Penelitian ini merupakan kuantitatif 

sehingga jenis data yang digunakan adalah sekunder. Sekaran (2011:65) Jenis data 

sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan seseorang, dan bukan 

peneliti yang melakukan studi mutakhir. Data tersebut bisa merupakan internal 

atau eksternal organisasi dan diakses melalui internet, penelusuran dokumen, atau 

publikasi informasi. Terdapat beberapa sumber data yang diperoleh termasuk 

buku, publikasi pemerintah mengenai indicator ekonomi, situs web perusahaan, 

dokumentasi perusahaan dan sumber lain. Sumber data didapatkan dari 

Indonesian Stock Exchange (www.idx.co.id), laporan tahunan perbankan pada 

Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.co.id). 
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3.3.2 Teknik Penghimpunan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Laporan keuangan periode 2012 – 2017 yang dipublikasikan oleh bank 

konvensional yang menjadi objek penelitian. 

b. Laporan harga saham penutupan Bank pada periode 2012 – 2017 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Literature Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan teori-teori sebagai landasan 

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

regulator terkait yang mendukung penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini menggunakan cara menyalin dan menggunakan data-data sekunder 

yang telah disebutkan di atas. Data menggunakan data sekuder dengan periode 

2012 – 2017. 

3.3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Sekaran (2011:121) Populasi mengacu pada keseluruhan kelmpok orang, 

kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Sampel adalah sebagian 

dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah angota yang dipilih dari populasi. Jadi, 

sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi. 

 Pengambilan sampel (sampling) adalah proses memilih sejumlah elemen 

secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman 

tentang sifat atau karakteristiknya dapat membuat peneliti menggeneralisasikan 

sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi (Sekaran 2011:123). 
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Sampling dilakukan dengan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang 

terbatas dan dengan sasaran yang lebih spesifik. 

 Kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel sebagai berikut: 

a. Bank konvensional yang menerbitkan laporan keuangan dengan 

menggunakan mata uang Rupiah (IDR) selama periode 2012 – 2017 

b. Saham bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

c. Bank konvensional yang menerbitkan laporan harga saham atau telah 

melakukan penawaran umum perdana (IPO) selama periode 2012 – 2017 

 

3.4 Variabel dan Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

 Sekaran dan Bougie (2010:70) Variabel dependen adalah variabel utama 

yang menjadi perhatian para peneliti. Tujuan utama peneliti adalah untuk 

memahami dan menjelaskan tentang variabel dependen, atau menjelaskan tentang 

variabilitas atau memperkirakannya. Melalui variabel dependen ini, sangat 

memungkinkan untuk mencari jawaban atau solusi untuk sebuah masalah. Dengan 

tujuan tersebut, para peneliti akan tertarik untuk mengukur variabel dependen, 

serta variabel lain yang mempengaruhi variabel ini. Dalam penelitian ini variabel 

dependen yang digunakan adalah return saham. 

3.4.1.1 Return Saham 

 Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang 

dilakukan investor. Return merupakan motivasi dan prinsip penting dalam 
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investasi serta, kunci yang memungkinkan investor memutuskan pilihan alternatif 

investasinya. Return saham dapat dihitung dengan : Jogiyanto (2012:206): 

 

    
       
    

 

 

3.4.2 Variabel Independen 

 Secara umum variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen dengan cara positif atau negatif. Artinya, ketika dalam sebuah 

penelitian terdapat variabel independen, maka variabel dependen juga hadir pada, 

dan dengan setiap unit perubahan (peningkatan atau penurunan) dalam variabel 

independen, ada perubahan pula dalam variabel dependen. Dengan kata lain, 

varian-varian pada variabel dependen dicatat oleh variabel independen. Adapun 

kondisi yang harus dipenuhi untuk menetapkan bahwa perubahan dalam variabel 

independen menyebabkan perubahan pada variabel dependen yaitu: 

1. Variabel independen dan dependen harus saling berkaitan: dengan kata 

lain, perubahan pada variabel independen harus berkaitan dengan 

perubahan yang terjadi pada variabel dependen 

2. Variabel independen harus mendahului variabel dependen, atau harus ada 

urutan waktu di mana keduanya terjadi 

3. Tidak ada faktor lain yang mungkin menjadi penyebab perubahan variabel 

dependen, oleh karenanya peneliti harus melakukan control dari efek-efek 

variabel lainnya 
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4. Penjelasan yang logis (teori) diperlukan tentang mengapa variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen 

Dalam penelitian ini, terdapat tiga (3) variabel independen yang 

digunakan, yaitu likuiditas dengan pengukuran loan to deposit ratio (LDR), 

kecukupan modal dengan capital adequacy ratio (CAR) dan efisiensi dengan 

beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). 

3.4.2.1 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah 

kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal 

sendiri yang digunakan (Kurnadi 2013). Kasmir (2012:315) Rasio LDR dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

 

    
           

                    
       

 

3.4.2.2 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang 

dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan 

risiko. Muhammad (2014:141) CAR dapat dirumuskan dengan membandingkan 

modal dengan aktiva beresiko. 
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3.4.2.3 Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

  Rasio ini adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan 

operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya (Rivai 2007:720). Peraturan Bank Indonesia No. 

6/23/DPNP/2004.  

 

      
      (     )           

                      
        

 

Tabel 3.1 

Tabel Operasional Variabel 

Variabel Definisi Measurement 

Return 

Saham  

Return saham merupakan hasil yang 

diperoleh dari investasi yang 

dilakukan investor (Tandelilin, 

2010:102) 

    
       
    

 

 

LDR LDR merupakan rasio untuk 

mengukur komposisi jumlah kredit 

yang diberikan dibandingkan dengan 

jumlah dana masyarakat dan modal 

sendiri yang digunakan (Kasmir, 

2012:315) 

     
           

                    
       

CAR CAR adalah rasio kinerja bank untuk 

mengukur kecukupan modal yang 

dimiliki bank untuk menunjang aktiva 

yang mengandung atau menghasilkan 

risiko 
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Variabel Definisi Measurement 

BOPO BOPO adalah perbandingan antara biaya 

operasional dengan pendapatan 

operasional dalam mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya (Rivai 

2007:720). 

      
      (     )           

                      
        

 

 

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.5.1 Teknik Pengolahan 

 Pengolahan data menggunakan analisis statistik dengan program Eviews 

versi 9. Penelitian ini termasuk ke dalam data panel, sehinggal Eviews merupakan 

program yang tepat karena dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam 

bentuk time series, cross section maupun data panel. 

3.5.2 Metode Analisis Data 

 Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode 

regresi berganda. Ghozali (2013:8) Regresi berganda adalah metode statistic yang 

menguji hubungan antara lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel 

terikat. Tujuan metode regresi ini adalah untuk menaksir besarnya parameter dari 

variabel-variabel yang diuji.  
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Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                 it 

 

Dimana : RS = Return Saham 

  α = Konstanta 

  β1-3 = Koefisien regresi variabel independen 

  LDR = Loan to Deposit Ratio 

  CAR = Capital Adequacy Ratio 

  BOPO = Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

  i = Bank 

  t = Periode waktu 

  ϵit = Error 

3.5.2.1 Analisis Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis da skewness (kemiringan distribusi) (Ghozali, 2013:19). 

Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai 

dengan tolak ukur yang ditetapkan dan apakah data terdistribusi secara normal 

atau tidak. Menurut Winarno (2011:39) pengertian masing-masing hitungan yang 

dilakukan dalam analisis statistik deskriptif adalah: 

1. Mean adalah rata-rata data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh 

data dan membaginya dengan cacah data 

2. Median adalah nilai tengah data yang telah diurutkan dari nilai terkecil 

hingga terbesar.  

3. Maximum dan Minimum adalah nilai paling besar dan nilai paling kecil 

dari data 
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4. Standar deviasi adalah ukuran disperse atau penyebaran data. 

5. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data disekitar mean. 

6. Kurtosis adalah ukuran ketinggian suatu distribusi. 

3.5.2.2 Analisis Regresi Data Panel 

Widarjono (2013:351) Analisis data panel sebagai gabungan data runtut 

waktu (time series) dengan data seksi silang (cross section) untuk menjelaskan 

hubungan antara variabel dependen terhadap variabel independen. Uji Chow dan 

uji Hausman digunakan untuk analisis data panel (Widarjono, 2009:222).  

1. Uji Chow 

Widarjono (2009:223) Uji Chow adalah alat untuk menguji test for 

equality of coefficients atau uji kesamaan koefisien. Dalam melakukan 

pengambilan keputusan atas hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji 

statistik F dan uji statistik log likelihood ratio (Uji LR). Hipotesis yang digunakan 

adalah: 

Ho : Menggunakan model Common Effect 

Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada cross 

section Chi Square > 0.05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada Cross 

section Chi Square < 0.05. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan structural dalam 

pendekatan jenis model regresi peneliti, antara pendekatan fixed effect atau 
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random effect (Widarjono, 2009:223). Hipotesis yang digunakan dalam uji 

Hausman: 

Ho : Menggunakan model Random Effect 

Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada 

cross section random>0,05 dan Ha diterima apabila nlai probabilitas pada cross 

section random<0,05. Kriteria penelitian atas pengujian ini dengan menggunakan 

tingkat signifikansi sebesar 5% adalah: 

Jika nilai p-value > 5%, maka Ho diterima (Model random Effect) 

Jika nilai p-value < 5%, maka Ho ditolak (Model fixed Effect). 

3.5.2.3 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Ghozali (2013:110) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel residual sudah terdistribusi dengan normal serta bertujuan 

untuk melakukan pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Uji Jarque-Bera digunakan untuk menguji 

kenormalan data. Kenormalan data merupakan salah satu asumsi standar pada 

banyak uji-uji statistik seperti uji t dan uji f pada pembuatan model regresi. 

Winarno (2011:117) hipotesis yang diuji sebagai berikut: 

Ho : nilai ui berdistribusi normal 

Ha : nilai ui tidak berdistribusi normal 

Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis: 
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1. Ho ditolak dan Ha diterima bila nilai signifikan unstandardized residual 

yang dihasilkan dari uji Jarque – Bera < 2,0 atau probabilitas < 5%. Hal 

ini mengindikasikan bahwa residual data penelitian tidak terdistribusi 

normal, sehingga perlu dilakukan pemilihan outlier, agar residual data 

dapat terdistribusi normal. 

2.  Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai signifikan unstandardized 

residual yang dihasilkan dari uji Jarque – Bera > 2,0 atau probabilitas > 

5%. Hal ini mengindikasikan bahwa residual data penelitian tidak 

terdistribusi normal, sehingga perlu dilakukan pemilihan outlier, agar 

residual data dapat terdistribusi normal. 

2. Uji Multikolonieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adana 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel orthogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 

nol. Cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolineritas di dalam model regresi 

adalah sebagai berikut: (Ghozali, 2013:103) 

a. Nilai R
2
 yang dihasilkan suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individu variabel independen banyak yang tidak 

signifikan mempengaruh variabel dependen 

b. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya 

diatas 0.90), maka hal tersebut di indikasikan adanya multikolineritas 
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c. Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai variance inflation 

factor (VIF) tinggi (karena VIF = 1/tolerance) atau dengan nilai tolerance 

≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya bernilai 

tetap, maka hasil regresi persamaan tersebut disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park, 

Winarno (2011). Uji Park dikembangkan oleh Park tahun 1966. Uji ini dilakukan 

dengan cara melihat probabilitas koefisien masing-masing variabel independen. 

Jika nilai probabilitas (chi squares) lebih kecil dari α = 5% maka dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut bersifat heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Uji autokorelasi digunakan untuk 

menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan uji Durbin-

Watson (DW test). Dengan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Ha : terdapat masalah autokorelasi di dalam model 
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 Kriteria pengujian yang dilakukan dengan membangun hipotesis diatas 

yaitu: 

 Ho diterima apabila DW stat berada pada nilai : 1,54 ≥ DW ≤ 2,46 

 Ha diterima apabila DW stat berada pada nilai : 1,54 ≤ DW ≥ 2,46  

 

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

 Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah dugaan yang dibuat 

dalam menggambarkan hubungan antar variabel yang sesuai dengan masalah yang 

diteliti dengan hasil analisis. Pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut: 

3.6.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Uji determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R
2
 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen. Nilai adjusted R
2
 akan selalu berada diantara 0 dan 1. Semakin 

mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk 

menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen. adjusted R
2
 menyatakan 

persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh sebuah 

variabel penjelas X (Winarno, 2011:48). 

3.6.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 Uji ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual daam menerangkan variasi variabel 

dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter 

(bi) = 0, atau Ho : bi = 0. Artinya apakah suatu variabel indenpenden bukan 
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merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesisi 

alternatifnya (Ha) parameter suatu variabel ≠ 0, atau Ha : bi ≠ 0 artinya, variabel 

tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji t 

dilakukan dengan cara : (Ghozali, 2013:97) 

a. Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan 

derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi = 0 dapat 

ditolak bila nilai t > 2 (dalam nilai absolut) atau menerima Ha, yang 

menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen 

b. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila 

nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dari nilai t tabel, maka Ha 

dapat diterima. 
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BAB IV 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Pasar modal merupakan saran intermediasi antara pihak yang memiliki 

kelebihan dan dengan pihak yang membutuhkan dana dengan memperjualbelikan 

dana sekuritas. Di Indonesia, pasar modal dikenal dengan Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang berlokasi di kawasan SCBD Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 

Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum konvensional di 

Indonesia yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 

2012 - 2017. Dari seluruh bank yang menjadi populasi dari penelitian ini 

kemudian dipilih kembali dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Berdasarkan metode tersebut, maka diperoleh sebanyak 26 perusahaan perbankan 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Tabel 4.1 menjelaskan proses 

pemilihan dan deskripsi observasi pada penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Deskripsi Sampel Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di BEI 42 

Perusahaan yang sahamnya tidak lengkap sejak 2012 - 2017 (16) 

Jumlah Sampel dalam Penelitian 26 

Sumber: Data Diolah Penulis (2018) 
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Tabel 4.2 

Daftar Sampel Bank Umum Konvensional 

No. Nama Bank Umum Konvensional 

1 Bank Mandiri 

2 Bank Negara Indonesia 

3 Bank Rakyat Indonesia 

4 Bank Tabungan Negara 

5 PT Bank Artha Graha Internasional Tbk 

6 PT Bank Bukopin Tbk 

7 PT Bank Bumi Artha Tbk 

8 PT Bank Capital Indonesia Tbk 

9 PT Bank Central Asia Tbk 

10 PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk 

11 PT Bank CIMB Niaga Tbk 

12 PT Bank Danamon Indonesia Tbk 

13 PT Bank Mayapada Internasional Tbk 

14 PT Bank Mega Tbk 

15 PT Bank MNC Internasional Tbk 

16 PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk 

17 PT Bank OCBC NISP Tbk 

18 PT Bank Permata Tbk 

19 PT Bank QNB Indonesia Tbk 

20 PT Bank Sinarmas Tbk 

21 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 

22 PT Bank Victoria Internasional Tbk 

23 PT BRI Agroniaga Tbk 

24 PT Bank Pan Indonesia Tbk 

25 PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk 

26 PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 

Sumber: Data Diolah Penulis (2018) 

 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif merupakan suatu jenis analisis yang paling mendasar 

untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Statistik deskriptif dalam 
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penelitian ini meliputi nilai tengah (median), nilai maksimum, nilai minimum, 

nilai rata-rata (mean) dan nilai standar deviasi pada masing-masing variabel 

dependen dan independen. Statistik deskriptif dari variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

 
Return LDR CAR BOPO 

Mean 4.089760 85.13360 18.06808 84.85424 

Median 1.900000 86.43000 17.79000 84.38000 

Maximum 60.69000 113.3000 29.58000 180.6200 

Minimum -37.20000 50.61000 10.25000 56.04000 

Std. Dev. 22.72520 11.48202 3.650300 16.73650 

Skewness 0.502082 -0.358037 0.501478 2.363694 

Kurtosis 2.584336 4.076849 3.177219 13.33192 

          

Jarque-Bera 6.151669 8.710241 5.402746 672.2805 

Probability 0.046151 0.012841 0.067113 0.000000 

          

Sum 511.2200 10641.70 2258.510 10606.78 

Sum Sq. Dev 64037.93 16347.76 1652.261 34733.68 

          

Observations 125 125 125 125 

Sumber: Olahan Penulis dengan Eviews 10  

 

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa total keseluruhan 

obsernvasi yang diolah sebanyak 125 observasi yang terdiri dari 26 perusahaan 

sektor perbankan umum konvensional periode 2012 – 2017. Uraian statistik 

desktiptif dari setiap variabel penelitian dengan dasar penjelasan mengacu pada 
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teori hasil uji statistik deskriptif dengan penjalasan masing-masing dari variabel 

yang diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Return Saham 

 Variabel return saham pada penelitian ini merupakan variabel 

dependen. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan Eviews 10, variabel return saham memiliki nilai rata-

rata (mean) dalam penelitian ini sebesar 4.089760, dengan median 

untuk variabel return saham sebesar 1.900000 dan standar deviasi 

sebesar 22.72520. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai rata-rata 

(mean) lebih rendah dibandingkan dengan standar deviasi, yang 

menunjukkan bahwa variabel return memiliki penyebaran data yang 

besar (pergerakan naik turunnya tinggi). Sedangkan nilai mean lebih 

besar daripada median menunjukkan bahwa kecenderungan data return 

yang tinggi. 

 Nilai maksimum sebesar 60.69000 yang dimiliki oleh Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) tahun 2014, sedangkan nilai minimum sebesar  

-37.20000 yang dimiliki oleh Bank Permata Tbk tahun 2015. Nilai 

maksimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki return 

saham paling besar di antara perusahaan yang diteliti dalam periode 

penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki return paling rendah dari perusahaan yang diteliti 

dalam periode penelitian.  
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2. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

 Variabel independen yang pertama pada penelitian ini adalah 

likuiditas yang dihitung dengan loan to deposit ratio (LDR). 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan Eviews 10, 

variabel LDR memiliki nilai rata-rata sebesar 85.13360 dengan nilai 

median sebesar 86.43000, standar deviasi sebesar 11.48202. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar daripada 

standar deviasi yang berarti bahwa persebaran data dalam penelitian 

ini kecil (pergerakan naik turunnya rendah). Sedangkan median lebih 

besar daripada mean yang diasumsikan bahwa data LDR cenderung 

rendah. 

 Nilai maksimum sebesar 113.3000 yang dimiliki PT Bank QNB 

Indonesia Tbk tahun 2013, sedangkan nilai minimum sebesar  

50.61000 dari PT Bank Capital Indonesia Tbk tahun 2017. Nilai 

maksimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat 

likuiditas yang relatif rendah, sedangkan nilai minimum menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat likuiditas yang baik 

(liquid). 

3. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Variabel independen selanjutnya adalah kecukupan modal yang 

dihitung dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan Eviews 10, variabel CAR 

memiliki nilai rata-rata sebesar 18.06808, dengan nilai median sebesar 
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17.79000 dan standar deviasi sebesar 3.650300. Dari hasil tersebut 

dapat ditunjukkan bahwa nilai rata-rata pada variabel CAR lebih besar 

daripada standar deviasi atau persebaran data dalam penelitian ini 

besar (pergerakan naik turunnya tinggi). Sedangkan mean lebih besar 

daripada nilai median dapat diartikan bahwa data CAR dalam 

penelitian ini cenderung tinggi. 

 Nilai maksimum pada variabel CAR adalah sebesar 29.58000 pada 

PT BRI Agroniaga Tbk tahun 2017 dan nilai minimum pada variabel 

CAR sebesar 10.25000 oleh PT Bank Mayapada International Tbk 

tahun 2014. Nilai minimum pada variabel CAR menunjukkan bahwa 

semua perusahaan pada penelitian mempunyai nilai CAR yang berada 

diatas batas minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dalam 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 dengan ketentuan 

batas minimum CAR pada bank sebesar 8%. 

4. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

 Variabel independen terakhir adalah Efisiensi yang dihitung 

dengan beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan Eviews 10, 

variabel BOPO memiliki rata-rata sebesar 84.85424, dengan median 

sebesar 84.38000 dan standar deviasi sebesar 16.73650. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasi 

atau pesebaran data dalam penelitian ini besar (pergerakan naik 

turunnya besar). Sedangkan mean lebih besar daripada median 
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menunjukkan bahwa data BOPO dalam penelitian ini cenderung 

tinggi. 

 Nilai maksimum BOPO adalah sebesar 180.6200 pada Bank MNC 

International Tbk tahun 2017 dan nilai minimum sebesar 56.04000 

pada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk tahun 2014.  

4.2.2 Penentuan Regresi Data Panel 

4.2.2.1 Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

 Untuk memilih model yang akan digunakan antara common effect atau 

fixed effect dalam penelitian ini digunakan Uji Chow terlebih dahulu. Langkah 

pertama yang dengan melakukan estimasi regresi dengan fixed effect.  

Ho : Menggunakan model Common Effect 

Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas cross section F 

lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak atau yang digunakan 

adalah model common effect dan pengujian berhenti sampai Uji Chow. Sebaliknya 

jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas cross section F lebih kecil 

dari 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak sehingga pengujian dapat berlanjut 

dengan Uji Hausman. 
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Tabel 4.4 

Uji Chow 

 

Sumber: Olahan Penulis dengan Eviews 10  

  

Hasil pada penelitian ini, menunjukkan nilai probabilitas cross-section F 

lebih besar dari 0,05 atau sebesar 0,941071 sehingga model yang digunakan 

adalah common effect. 

4.2.2.2 Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi digunakan untuk mengetahui adanya tidaknya pengaruh 

antara variabel dependen dan variabel independen yang lebih dari satu. 

Terdapatnya perilaku data yang tidak normal atau ekstrim (outlier), menyebabkan 

beberapa data harus dikeluarkan dari sampel. Jumlah sampel yang diambil secara 

purposive sampling berjumlah 156 pooled data, sedangkan untuk model 

penelitian ini sebanyak 31 pooled data yang dikeluarkan, sehinggal diperoleh 

hanya 125 pooled data yang digunakan untuk penelitian. Berdasarkan pengolahan 

data, hasil analisis penelitian ini menggunakan model common effect sesuai 

dengan hasil Uji Chow yang telah dilakukan sebelumnya.  
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Tabel 4.5 

Regresi Metode Common Effect 

 
Sumber: Olahan Penulis dengan Eviews 10  

 

 Dari hasil regresi di atas, dapat dibuat persamaan sebagai berikut: 

RETURNit = 23.66067 + 0.059405LDRit + 0.751122CARit – 0.450179BOPOit 

 Dari hasil regresi yang telah dilakukan, didapatkan hasil seperti yang 

dilampirkan di atas pada tabel 4.5 dan diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Berdasarkan hasil pengolahan data, Adjusted R-squared sebesar 0.116304 atau 

sebesar 11,6304% menunjukkan bahwa variabel return saham dapat 

dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh 

factor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model. 

b) Koefisien konstanta sebesar 23.66067 artinya jika variabel LDR, CAR dan 

BOPO bernilai konstan, maka rata-rata return bank umum konvensional 2012 

– 2017 adalah 23.66067 satuan. 
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c) Nilai p-value LDR yang dihasilkan dari p-value hitung adalah sebesar 0.7243. 

Hal ini menunjukkan p-value hitung lebih besar daripada p-value table (0.05). 

Koefisien regresi untuk LDR sebsar 0.059405. Dapat diartikan bahwa LDR 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham bank konvensional 

periode 2012 - 2017. Jika LDR mengalami kenaikan satu kali (satuan), maka 

return saham akan mengalami kenaikan sebesar 0.059405 (kali). 

d) Nilai p-value CAR yang dihasilkan dari p-value hitung adalah sebesar 0.1609. 

Hal ini menunjukkan p-value hitung lebih besar daripada p-value table (0.05). 

Koefisien regresi untuk LDR sebsar 0.751122. Dapat diartikan bahwa CAR 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham bank konvensional 

periode 2012 - 2017. Jika CAR mengalami kenaikan satu kali (satuan), maka 

return saham akan mengalami kenaikan sebesar 0.751122 (kali). 

e) Nilai p-value BOPO yang dihasilkan dari p-value hitung adalah sebesar 

0.0002. Hal ini menunjukkan p-value hitung lebih kecil daripada p-value table 

(0.05). Koefisien regresi untuk BOPO sebsar -0.450179. Dapat diartikan 

bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham bank 

konvensional periode 2012 - 2017. Jika BOPO mengalami kenaikan satu kali 

(satuan), maka return saham akan mengalami penurunan sebesar 0.450179 

(kali). 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel residual sudah terdistribusi dengan normal serta bertujuan untuk 
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melakukan pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Hal tersebut merupakan salah satu syarat 

untuk melakukan teknik analisis regresi berganda. Uji normalitas dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu Histogram (grafik) dan Uji Jarque-Bera (statistik). Dalam 

penelitian ini digunakan Uji Jarque-Bera untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi normal atau tidak.  

  Ho : Data terdistribusi normal 

  Ha : Data tidak terdistribusi normal 

  Apabila nilai probabilitas < 5% dan hasil uji Jarque-Bera < 2.0 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima atau dapat diartikan bahwa data tidak terdistribusi normal. 

Sebaliknya jika nilai probabilitas > 5% dan hasil uji Jarque-Bera > 2.0 maka Ho 

diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa data terdistribusi normal. 

 

Tabel 4.6 

Uji Normalitas 

 

Sumber: Olahan Penulis dengan Eviews 10  
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  Dari hasil uji normalitas diatas, angka statistic yang dihasilkan dapat 

terlihat bahwa nilai Jarque-Bera 5.912685 atau > 2.0 dan probabilitas 0.052009 

atau > 0.05%. Dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi 

normal, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. 

  Hasil uji normalitas tersebut awalnya tidak terdistribusi normal saat total 

observasi sebanyak 156 yang disebabkan adanya data yang memiliki unik atau 

ekstrim sehingga menyebabkan ketimpangan data. Namun, peneliti melakukan 

outlier atas observasi sebanyak 31 observasi yang memiliki nilai unik atau ekstrim 

sehingga dapat diperoleh residual yang terdistribusi normal. 

4.2.3.2 Uji Multikolinieritas 

  Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu syarat di 

dalam uji asumsi klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur 

multikoliniearitas. Cara untuk melihat masalah di dalam multikoliniearitas adalah 

dengan menggunakan correlation matrix. 

 

Tabel 4.7 

Uji Multikolinieritas 

 

LDR CAR BOPO 

LDR 1.000000 

  CAR -0.064555 1.000000  

BOPO -0.073800 -0.141286 1.000000 

Sumber: Olahan Penulis dengan Eviews 10 
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  Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien 

korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka dapat 

disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak ada unsur multikoliniearitas. 

Di dalam uji asumsi klasik data yang diperoleh tidak boleh terkena unsur 

multikolinearitas. 

  Hasil uji multikolinearitas dilakukan dengan menganalisa nilai koefisien 

korelasi (r) antar variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian, tidak 

ditemukan korelasi antara variabel independen pada model penelitian atau dengan 

kata lain, seluruh variabel independen dalam penelitian ini bebas dari 

multikolinearitas. Hal tersebut disimpulkan dengan dasar keputusan bahwa nilai 

koefisien korelasi variabel LDR dan CAR sebesar -0.064555, nilai koefisien 

korelasi variabel LDR dan BOPO sebesar -0.073800, dan nilai koefisien korelasi 

variabel CAR dan BOPO sebesar -0.141286. Nilai koefisien korelasi ketiga 

variabel penelitian masing-masing memiliki nilai r lebih rendah dari 0.85. 

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

  Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya bernilai 

tetap, maka hasil regresi persamaan tersebut disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini digunakan cara Uji Park. 

Uji park ini dilakukan dengan melakukan regresi semua variabel independen dan 

residual kuadrat sebagai variabel dependen. Model dikatakan terbebas dari 
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heteroskedastisitas apabila dari hasil regresi tersebut diketahui bahwa koefisien 

parameter untuk masing-masing variabel independen tidak bersifat signifikan. 

 

Tabel 4.8 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Olahan Penulis dengan Eviews 10 

 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa probabilitas koefisien variabel LDR 

sebesar 0.3407, probabilitas koefisien variabel CAR sebesar 0.3362, dan 

probabilitas koefisien variabel BOPO sebesar 0.9889. Nilai probabilitas koefisien 

ketiga variabel tersebut memiliki nilai yang lebih besar dari 0.05. Seluruh variabel 

independen menunjukkan nilai probabilitas koefisien yang lebih besar dari nilai 

signifikansi 0.05. Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

4.2.3.4 Uji Autokorelasi 

  Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
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pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah 

autokorelasi, dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test).  

  Ho : tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

  Ha : terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

  Kriteria pengujian yang dilakukan dengan membangun hipotesis diatas 

yaitu: 

  Ho diterima apabila DW stat berada pada nilai : 1,54 ≥ DW ≤ 2,46 

  Ha diterima apabila DW stat berada pada nilai : 1,54 ≤ DW ≥ 2,46  

 

Tabel 4.9 

Uji Autokorelasi 

 

Autokorelasi 

Positif 

Ragu-Ragu Tidak ada 

autokorelasi 

Ragu-Ragu Autokorelasi 

negatif 

0 dL dU 4- dU 4- dL  4 

 1.6592 1.7574 2.2426 2.3408  

Sumber: Olahan Penulis dengan Eviews 10 

 Berdasarkan Uji DW pada tabel di atas, menunjukkan bawah nilai 

probabilitas dari DW stat berdasarkan hasil regresi yang dapat dilihat pada tabel 

4.9 adalah sebesar 2.051188. Dan jika dilihat dari tabel DW dengan nilai dU 
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1.7574 dan 4-dU 2.2426, sehingga hasil uji data tersebut berada pada posisi 

dU≤d≤4-dU yang artinya dalam penelitian ini model regresi tidak mengalami 

masalah autokorelasi atau Ho diterima dan Ha ditolak. 

 

4.2.4 Pengujian Hipotesis 

4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

  Koefisien determinasi yang ditunjukkan pada Adjusted R-squared yaitu 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan 

dependen. Nilai Adjusted R-squared selalu berada di antara 0 dan 1. Nilai 

Adjusted R-squared yang semakin mendekati 0, maka kemampuan model 

menjelaskan pengaruhnya variabel independen terhadap dependen bersifat sangat 

terbatas. Sedangkan, semakin nilai Adjusted R-squared mendekati 1, 

menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan 

pengaruhnya terhadap variabel dependen. (Winarno, 2011:48) 

  Berdasarkan hasil tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai Adjuted R-squared 

adalah sebesar 0.116304 atau 11.63%. Berarti variabel bebas dalam penelitian ini 

mampu menjelaskan variabel terikat atau Return Saham (Rt) hanya sebesar 

11.63% di mana sisanya sebesar 88.37% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar 

variabel yang diteliti.  

4.2.4.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T) 

  Uji statistik t atau parsial dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian ini 

ditetapkan dengan α sebesar 5% dimana jika probability t lebih kecil dari 5% 
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maka dapat dinyatakan berpengaruh signifikan, dan sebaliknya jika probability t 

lebih besar dari 5% maka dapat dinyatakan tidak berpengaruh signifikan. Berikut 

hasil uji statistik t untuk variabel independen LDR, CAR dan BOPO terhadap 

variabel dependen return secara individual. 

 

Tabel 4.10 

Uji Statistik T 

 

Sumber: Olahan Penulis dengan Eviews 10 

 

1. Hipotesis 1: 

Ha1: Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap return 

saham. 

  Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, variabel LDR memiliki 

probabilitas sebesar 0.7243. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat 

signifikan 0.05 yang artinya tidak dapat menolak Ho. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap return saham.  

2. Hipotesis 2: 

Ha2: Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap return 

saham. 
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  Pada tabel 4.10 hasil uji t, variabel CAR memiliki probabilitas sebesar 

0.1609 yang berarti bahwa nilai probabilitas tersebut lebih besar dari pada tingkat 

signifikan 5%. Sehingga dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak atau  

CAR tidak berpengaruh terhadap return saham. 

3. Hipotesis 3: 

Ha3: Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh negatif terhadap return saham. 

  Berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai probabilitas variabel independen 

BOPO sebesar 0.0002. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat 

signifikan 5% yang artinya tidak dapat menolak Ha. Hal ini menunjukkan bahwa 

BOPO berpengaruh terhadap return saham, dengan nilai koefisien -0.450179 

menunjukkan variabel BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap return saham. 

 

4.3  Analisis Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Likuiditas Terhadap Return Saham 

  Dari tabel 4.5 terlihat bahwa koefisien variabel likuiditas yang dihitung 

dengan loan to deposit ratio (LDR) sebesar 0.059405, sehingga setiap kenaikan 1 

satuan pada LDR akan meningkatkan return sebesar 0.05. Probability t-statistic 

sebesar 0.7243, nilai tersbut lebih besar daripada 0.05. Sehingga LDR 

menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signfikan atau Ho diterima. Hal 

tersebut diasumsikan bahwa semakin tinggi likuiditas semakin likuid suatu 

perusahaan dalam mencairkan atau mengembalikan dana untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek perusahaan. Rasio LDR juga berhubungan dengan 

Pengaruh Likuiditas, Kecukupan Modal..., Siti Istiana Novalita, Ak.-Ibs, 2018



77 

Indonesia Banking School 

 

 

likuiditas. Rasio LDR yang tinggi menunjukkan bahwa penyaluran dana yang 

tinggi terjadi pada perusahaan tersebut tetapi tidak mempengaruhi naik atau 

turunnya return. Karena dalam penelitian ini rata-rata nilai LDR pada perusahaan 

yang diteliti sebesar 85.13360 atau dapat di jelaskan bahwa rasio LDR tergolong 

aman. Sehingga tingkat naik atau turunnya LDR tidak menjadi perhatian utama 

bagi investor dalam pengambilan keputusannya untuk berinvestasi. 

  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ayem dan Wahyuni (2017), 

Tripitoko dan Nazar (2015), Iskandar (2017) dan Azhar (2013). Namun, hasil 

penelitian ini bertentangan dengan penelitian Rosita (2016) dan Agave, Efrani dan 

Rosmalena (2018). Penelitian ini menyatakan bahwa tingginya LDR yang berarti 

tingkat menyalurkan dana pihak ketiga untuk kredit tinggi, akan meningkatkan 

interest income dari kredit tersebut, yang berakibat meningkatnya pendapatan 

yang diterima, dan akan mempengaruhi laba yang didapatkan. Sejalan dengan itu, 

harga saham akan meningkat dan meningkatkan return yang dihasilkan sehingga 

menarik perhatian para investor.  

4.3.2 Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Return Saham 

  Dari tabel 4.5 terlihat bahwa koefisien kecukupan modal yang diproksikan 

dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan nilai 0.751122 atau setiap 

kenaikan 1 satuan pada CAR, return akan naik sebesar 0.751122, dengan 

probability t-statistic dengan nilai 0.1609 atau lebih besar daripada 0.05 teruji 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, atau Ha ditolak. Hasil 

penelitian ini disebabkan karena nilai CAR perusahaan yang diteliti secara 

keseluruhan berada jauh diatas rasio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 
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pada PBI no. 10/15/PBI/2008 dengan minimum CAR 8%. Sehingga, tinggi atau 

rendahnya CAR dapat diartikan sebagai suatu kepatuhan mandatory bank 

terhadap ketentuan yang harus dipenuhi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

investor tidak perlu melihat CAR sebagai kriteria dalam penentuan investasi, 

karena keeluruhan bank dalam penelitian ini ada pada kondisi sehat. Hasil 

penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Rosita (2016), Gantino dan Maulana 

(2013), Tripitoko dan Nazar (2015), Nurazi dan Usman (2016), Azhar (2013), dan 

Agave, Efrani, dan Rosmalena (2018).  

  Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu dari Devitra 

(2013) dan Ayem dan Wahyuni (2017). Hasil penelitian tersebut menyatakan 

bahwa semakin tinggi CAR, maka bank semakin solvable (kemampuan memenuhi 

semua kewajiban). Jika CAR pada bank tinggi, berarti bank memiliki modal yang 

cukup kuat guna menjalankan usahanya dan mengatasi kemungkinan kerugian 

akibat perkreditan, sehinga dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Hal 

tersebut menjadi perhatian dan meningkatkan kepercayaan investor. 

4.3.3 Pengaruh Efisiensi Terhadap Return Saham 

  Dari tabel 4.5 terlihat bahwa variabel efisiensi dalam penelitian ini yang 

diproksikan dengan beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 

memiliki nilai koefisien -0.450179 atau setiap kenaikan 1 satuan pada BOPO, 

maka return akan turun sebesar 0.450179 dengan probability t-statistic 0.0002 

atau lebih kecil daripada 0.05, yang teruji terdapat pengaruh negatif pada BOPO 

terhadap return saham. Hasil pengujian ini sejalan dengan Devitra (2013), Nahdia 

(2015) dan Nurazi dan Usman (2016). Rasio BOPO dapat digunakan untuk 
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mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional. Semakin rendah rasio BOPO, maka semakin 

baik kinerja manajemen bank atau efisien dalam menggunakan sumber daya 

perusahaan. Hal tersebut memberikan sinyal baik bagi investor karena dengan 

kinerja manajemen yang baik kegiatan usaha akan lebih efisien yang akan 

berpengaruh pada meningkatnya laba perusahaan. Sehingga, hal ini akan 

mempengaruhi harga saham yang sejalan dengan naiknya return yang akan 

didapatkan investor. 

  Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Rosita (2016) dan 

Sumantyo dan Tresna (2017). Menyatakan bahwa meskipun semakin kecil BOPO 

menunjukkan efektif bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Namun 

pendapatan operasional termasuk komponen yang berkontribusi minor karena 

pendapatan bank sebagian besar berasal dari income interest. Sehingga BOPO 

tidak minjadi faktor pertimbangan utama bagi investor. 

 

4.4  Implikasi Manajerial 

  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh likuiditas, 

kecukupan modal dan efisiensi terhadap return saham perbankan konvensional 

periode 2012 – 2017, beberapa hal bisa dijadikan pertimbangan bagi investor 

untuk mengetahui pengaruh likuiditas, kecukupan modal dan efisiensi terhadap 

return saham perbankan konvensional periode 2012 – 2017. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh likuiditas 

terhadap return saham pada perusahaan sampel. Sehingga, investor dalam 
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pengambilan keputusan menanamkan modal terutama pada saham perbankan 

konvesional tidak menjadikan likuiditas sebagai faktor penentu investasi. 

Likuiditas lebih diperhatikan untuk kondisi bank tersebut. Rasionya tidak boleh 

terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Penyaluran kredit yang berasal dari pihak 

ketiga perlu diperhatikan dan di evaluasi oleh bank agar likuiditas bank tetap 

stabil dan terjaga, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja bank dalam 

memperoleh laba. 

  Hasil peneltian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh kecukupan 

modal terhadap return saham pada perusahaan sampel. Sehingga kecukupan 

modal bukan faktor penentu dalam pengambilan keputusan oleh investor. Tetapi 

dengan peningkatan serta pemanfaatan modal yang lebih baik, efektif dan efisien 

dapat meningkatkan produktifitas perusahaan yang akan berdampak pada 

meningkatnya pendapatan dan laba.  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif pada 

efisiensi terhadap return saham perusahaan sampel. Efisiensi dapat dijadikan 

salah satu pertimbangan investor dalam mengambil keputusan dalam investasi. 

Oleh sebab itu, bank diharapkan dapat mengelola biaya operasional yang akan 

berdampak pada naik atau turunnya pendapatan operasional. Efisiensi berdampak 

pada kinerja perbankan yang sehat atau tidak dan berpengaruh pada laba yang 

dihasilkan perusahaan, hal tersebut mempengaruhi kepada kenaikan atau 

penurunan harga saham yang selanjutnya mempengaruhi meningkat atau 

menurunnya return saham. 
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  Terkait dengan hasil penelitian pengaruh efisien terhadap return saham, 

yang dihitung dengan BOPO dapat menjadi bahan pertimbangan investor dalam 

mengambil keputusan investasi serta hal yang harus dilakukan oleh para 

perbankan konvensional dengan tetap menjaga dan meningkatkan kinerja 

keuanganya agar tetap mendapatkan respon atau sinyal baik dari investor. Selain 

itu, faktor-faktor lain di luar dari hasil penelitian ini dapat mempengaruhi return 

saham perbankan konvensional, contohnya dari suku bunga, inflasi, perubahan 

laba bersih, economic value added, nilai tukar mata uang asing, dan lain-lain. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

5.1  Kesimpulan 

  Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian yang dibahas pada bab 

sebelumnya mengenai pengaruh likuiditas, kecukupan modal dan efisiensi 

terhadap return saham perbankan konvensional untuk periode 2012 – 2017 adalah 

sebagai berikut: 

1. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap return saham. Semakin tinggi 

likuiditas, bank berpotensi mengalami kredit macet dan pengembalian 

dananya, hal ini membahayakan kondisi bank atau rendahnya likuiditas 

dapat dianggap bank tersebut tidak berekspansi atau melakukan usaha 

dengan efektif. Tetapi likuiditas bank bukan merupakan faktor yang 

mempengaruhi return saham secara langsung. 

2. Kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap return saham. Tinggi atau 

rendahnya modal bank, tidak mempengaruhi investor dalam mengambil 

keputusan atau mempengaruhi return saham secara langsung. Tetapi 

sebagai penilaian kesehatan suatu bank sesuai peraturan yang telah diatur 

oleh Bank Indonesia. 

3. Efisiensi berpengaruh negatif terhadap return saham. Hal ini menjelaskan 

semakin kecil BOPO maka perbankan konvensional mampu mengelola
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biaya operasional secara efisien dan efektif yang akan berdampak pada 

kenaikan laba operasional dan sejalan dengan kenaikan harga saham serta 

meningkatnya return saham. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitan 

  Dalam penelitian pengaruh likuiditas, kecukupan modal dan efisiensi 

terhadap return saham perbankan konvensional periode 2012 – 2017 terdapat 

beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dari sisi fundamental 

saja. 

2. Jumlah sampel dalam penelitan ini hanya mencakup26 perusahaan dari 

periode 2012 – 2017 perbankan konvensional. 

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga 

dalam pengambilan data masih banyak yang kurang tepat atau belm dapat 

terlengkapi secara baik. 

 

5.3  Saran 

  Terdapatpula saran yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya 

sebagai berikut: 

1. Bagi investor dan calon investor untuk saham perbankan konvensional 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sebaiknya memperhatikan 

efisiensi bank sebagai acuan atau tolak ukur dalam pengambilan keputusan 

investasi, karena dalam penelitian ini terbukti bahwa tingkat rasio BOPO 
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atau efisiensi bank berpengaruh signifikat dan negatif terhadap return 

saham. 

2. Bagi perusahaan perbankan konvensional yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini, sebaiknya memperhatikan tingkat likuiditas serta kecukupan 

modal dalam perbankan konvensional, agar mendapatka respon atau sinyal 

positif dari investor. 

3. Bagi penelitian berikutnya, diharapkan dapat menambah variabel mikro 

lainnya seperti rasio aktivitas, arus kas operasi dan lainnya. Memperluas 

populasi dengan menggunakan perusahaan dengan jenis bisnis yang sama, 

agar mendapatkan hasil yang lebih valid. 
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LAMPIRAN I 

 

Data Penelitian 

Perbankan Konvensional 2012 – 2017 

BANK Tahun Return Saham LDR CAR BOPO 

BMRI 2012 20 77.66 15.30 63.93 

BMRI 2013 -3.09 82.97 14.93 62.41 

BMRI 2014 37.27 82.02 16.60 64.98 

BMRI 2015 -14.16 87.05 18.60 69.67 

BMRI 2016 25.15 85.86 21.36 80.94 

BMRI 2017 38.22 88.11 21.64 71.78 

BBNI 2012 -2.63 77.52 16.67 70.99 

BBNI 2013 6.76 85.30 15.09 67.09 

BBNI 2014 54.43 87.81 16.22 69.78 

BBNI 2015 -18.20 87.77 19.49 75.48 

BBNI 2016 10.72 90.41 19.36 73.59 

BBNI 2017 79.19 85.85 15.83 70.99 

BBRI 2012 2.96 79.85 16.95 59.93 

BBRI 2013 4.32 88.54 16.99 60.58 

BBRI 2014 60.69 81.68 18.31 65.37 

BBRI 2015 -1.93 86.88 20.59 67.96 

BBRI 2016 2.19 87.77 22.91 68.93 

BBRI 2017 55.89 88.13 22.96 69.14 

BBTN 2012 24.68 100.90 17.69 80.74 

BBTN 2013 -40.00 104.42 15.62 82.19 

BBTN 2014 38.51 108.86 14.64 89.19 

BBTN 2015 7.47 108.78 16.97 84.38 

BBTN 2016 34.36 102.66 20.34 82.48 

BBTN 2017 105.17 103.13 18.87 82.06 

INPC 2012 15.63 87.42 16.45 93.03 

INPC 2013 -18.02 88.87 15.82 85.27 

INPC 2014 -13.19 87.62 15.95 91.62 

INPC 2015 -18.99 80.75 15.20 96.66 

INPC 2016 14.06 86.39 19.92 96.17 

INPC 2017 9.59 82.89 17.44 96.55 

BBKP 2012 6.90 83.81 16.34 81.42 

BBKP 2013 0 85.80 15.12 82.73 

BBKP 2014 20.97 83.89 14.20 89.21 

BBKP 2015 -6.67 86.34 13.56 87.56 

BBKP 2016 -8.57 83.61 11.62 94.36 
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BBKP 2017 -7.81 81.34 10.52 99.04 

BNBA 2012 18.71 77.95 19.18 78.71 

BNBA 2013 -4.85 89.96 16.99 82.33 

BNBA 2014 0.64 79.45 15.07 87.41 

BNBA 2015 20.25 82.78 25.57 88.91 

BNBA 2016 5.26 79.03 25.15 85.80 

BNBA 2017 34.00 82.10 25.67 82.68 

BACA 2012 -24.83 59.06 18.00 86.85 

BACA 2013 -22.94 63.35 20.13 86.38 

BACA 2014 9.52 58.13 16.43 87.81 

BACA 2015 122.83 55.78 17.70 90.27 

BACA 2016 0.49 55.34 20.64 89.11 

BACA 2017 4.85 50.61 22.56 92.24 

BBCA 2012 13.75 68.61 14.24 62.41 

BBCA 2013 5.49 75.35 15.66 61.52 

BBCA 2014 36.72 76.77 16.86 62.43 

BBCA 2015 1.33 81.06 18.65 63.22 

BBCA 2016 16.54 77.12 21.90 60.44 

BBCA 2017 41.29 78.22 23.06 58.65 

MCOR 2012 -47.34 80.22 13.86 81.74 

MCOR 2013 -25.25 82.73 14.68 84.89 

MCOR 2014 62.16 84.03 14.15 93.19 

MCOR 2015 45.83 86.82 16.39 90.70 

MCOR 2016 -15.43 86.43 19.43 93.47 

MCOR 2017 44.59 79.49 15.75 93.45 

BNGA 2012 -9.84 92.24 15.08 71.35 

BNGA 2013 -16.36 90.34 15.38 73.03 

BNGA 2014 -9.24 95.62 15.39 86.25 

BNGA 2015 -28.74 94.87 16.16 97.75 

BNGA 2016 42.02 95.37 17.71 88.73 

BNGA 2017 59.76 94.67 18.22 83.27 

BDMN 2012 37.80 100.68 18.38 77.27 

BDMN 2013 -33.19 95.06 17.48 82.86 

BDMN 2014 19.87 92.60 18.07 76.61 

BDMN 2015 -29.28 87.53 20.84 85.56 

BDMN 2016 15.94 91.00 22.30 77.25 

BDMN 2017 87.33 93.29 23.24 72.11 

MAYA 2012 7.53 80.58 10.93 80.19 

MAYA 2013 -16.54 85.61 14.07 78.58 

MAYA 2014 -31.64 81.25 10.25 84.50 

MAYA 2015 8.84 82.99 12.97 82.62 
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MAYA 2016 78.88 91.40 13.34 83.08 

MAYA 2017 22.22 90.08 14.11 87.20 

MEGA 2012 -91.92 52.39 16.83 76.73 

MEGA 2013 624.62 57.41 15.74 89.66 

MEGA 2014 -2.44 65.85 15.23 91.25 

MEGA 2015 63.75 65.05 22.85 85.72 

MEGA 2016 -22.14 55.35 26.21 81.81 

MEGA 2017 30.98 56.47 24.11 81.28 

BABP 2012 43.40 79.48 11.21 99.68 

BABP 2013 -92.14 80.14 13.09 107.77 

BABP 2014 -30.00 80.35 17.79 108.54 

BABP 2015 -16.67 72.29 17.83 98.97 

BABP 2016 -2.86 77.20 19.54 95.61 

BABP 2017 -25 78.78 12.58 180.62 

BBNP 2012 -64.24 84.94 12.17 85.18 

BBNP 2013 218.32 84.44 15.75 86.25 

BBNP 2014 56.08 85.19 16.55 88.37 

BBNP 2015 -19.48 90.17 18.07 91.91 

BBNP 2016 2.69 84.18 20.57 98.52 

BBNP 2017 -24.08 93.99 17.50 108.42 

NISP 2012 49.46 86.79 16.49 78.93 

NISP 2013 -37.27 92.49 19.28 78.03 

NISP 2014 42.64 93.59 18.74 79.46 

NISP 2015 -6.25 98.05 17.32 80.14 

NISP 2016 62.35 89.86 18.28 79.84 

NISP 2017 -9.42 93.42 17.51 77.07 

BNLI 2012 -0.69 89.52 15.86 83.13 

BNLI 2013 -4.33 89.26 14.28 84.99 

BNLI 2014 19.46 89.13 13.58 89.79 

BNLI 2015 -37.20 87.84 15.00 98.86 

BNLI 2016 -35.34 80.45 15.64 150.77 

BNLI 2017 16.60 87.54 18.12 94.83 

BKSW 2012 -94.60 87.37 27.76 111.53 

BKSW 2013 -9.95 113.30 18.73 100.82 

BKSW 2014 3.02 93.47 15.10 88.90 

BKSW 2015 -29.27 112.54 16.18 90.95 

BKSW 2016 10.34 94.54 16.46 137.94 

BKSW 2017 -25 70.37 20.30 143.76 

BSIM 2012 -15.73 80.78 18.09 88.55 

BSIM 2013 6.67 78.72 21.82 88.50 

BSIM 2014 41.25 83.88 18.38 94.54 
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BSIM 2015 16.22 78.04 14.37 91.67 

BSIM 2016 120.81 77.47 16.70 86.23 

BSIM 2017 1.15 80.57 18.31 88.94 

BTPN 2012 54.41 86.18 21.49 74.03 

BTPN 2013 -18.10 88.33 23.09 74.63 

BTPN 2014 -8.14 97.67 23.19 80.15 

BTPN 2015 -39.24 97.25 24.52 81.70 

BTPN 2016 10 95.66 25.60 83.15 

BTPN 2017 -6.82 96.62 24.91 90.86 

BVIC 2012 -9.30 67.59 17.97 78.82 

BVIC 2013 6.84 73.39 18.00 81.35 

BVIC 2014 -4 70.25 18.35 93.25 

BVIC 2015 -12.5 70.17 20.38 93.89 

BVIC 2016 1.90 68.38 26.18 94.30 

BVIC 2017 120.56 70.25 18.76 94.53 

AGRO 2012 23.86 82.48 14.80 86.54 

AGRO 2013 -18.35 87.11 21.60 85.88 

AGRO 2014 -12.36 88.49 19.06 87.85 

AGRO 2015 -5.13 87.15 22.12 88.63 

AGRO 2016 385.14 88.25 23.68 87.59 

AGRO 2017 46.24 88.33 29.58 86.48 

PNBN 2012 -19.23 88.46 14.67 78.74 

PNBN 2013 4.76 87.71 15.32 79.78 

PNBN 2014 76.52 90.51 15.62 82.88 

PNBN 2015 -29.61 94.22 19.94 87.12 

PNBN 2016 -8.54 94.37 20.49 83.02 

PNBN 2017 52 96.39 21.99 85.04 

BJBR 2012 16.48 74.09 18.11 80.02 

BJBR 2013 -16.04 96.47 16.51 79.41 

BJBR 2014 -17.98 93.18 16.08 85.60 

BJBR 2015 3.42 88.13 16.21 83.31 

BJBR 2016 349.01 86.70 18.43 81.22 

BJBR 2017 -29.20 87.27 18.77 82.25 

SDRA 2012 204.76 84.39 10.35 81.49 

SDRA 2013 32.81 90.59 13.07 84.48 

SDRA 2014 35.29 101.20 20.53 56.04 

SDRA 2015 -4.35 97.22 18.82 79.89 

SDRA 2016 4.55 110.45 17.19 79.25 

SDRA 2017 -22.61 111.07 24.86 73.05 
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LAMPIRAN II 

 

Data Penelitian Setelah Regresi 

Perbankan Konvensional 2012 – 2017 

BANK Tahun Return Saham LDR CAR BOPO 

BMRI 2012 20 77.66 15.30 63.93 

BMRI 2013 -3.09 82.97 14.93 62.41 

BMRI 2014 37.27 82.02 16.60 64.98 

BMRI 2015 -14.16 87.05 18.60 69.67 

BMRI 2016 25.15 85.86 21.36 80.94 

BMRI 2017 38.22 88.11 21.64 71.78 

BBNI 2012 -2.63 77.52 16.67 70.99 

BBNI 2013 6.76 85.30 15.09 67.09 

BBNI 2014 54.43 87.81 16.22 69.78 

BBNI 2015 -18.20 87.77 19.49 75.48 

BBNI 2016 10.72 90.41 19.36 73.59 

BBRI 2012 2.96 79.85 16.95 59.93 

BBRI 2013 4.32 88.54 16.99 60.58 

BBRI 2014 60.69 81.68 18.31 65.37 

BBRI 2015 -1.93 86.88 20.59 67.96 

BBRI 2016 2.19 87.77 22.91 68.93 

BBRI 2017 55.89 88.13 22.96 69.14 

BBTN 2012 24.68 100.90 17.69 80.74 

BBTN 2014 38.51 108.86 14.64 89.19 

BBTN 2015 7.47 108.78 16.97 84.38 

BBTN 2016 34.36 102.66 20.34 82.48 

INPC 2012 15.63 87.42 16.45 93.03 

INPC 2013 -18.02 88.87 15.82 85.27 

INPC 2014 -13.19 87.62 15.95 91.62 

INPC 2015 -18.99 80.75 15.20 96.66 

INPC 2016 14.06 86.39 19.92 96.17 

INPC 2017 9.59 82.89 17.44 96.55 

BBKP 2012 6.90 83.81 16.34 81.42 

BBKP 2013 0 85.80 15.12 82.73 

BBKP 2014 20.97 83.89 14.20 89.21 

BBKP 2015 -6.67 86.34 13.56 87.56 

BBKP 2016 -8.57 83.61 11.62 94.36 

BBKP 2017 -7.81 81.34 10.52 99.04 
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BNBA 2012 18.71 77.95 19.18 78.71 

BNBA 2013 -4.85 89.96 16.99 82.33 

BNBA 2014 0.64 79.45 15.07 87.41 

BNBA 2015 20.25 82.78 25.57 88.91 

BNBA 2016 5.26 79.03 25.15 85.80 

BNBA 2017 34.00 82.10 25.67 82.68 

BACA 2012 -24.83 59.06 18.00 86.85 

BACA 2013 -22.94 63.35 20.13 86.38 

BACA 2014 9.52 58.13 16.43 87.81 

BACA 2016 0.49 55.34 20.64 89.11 

BACA 2017 4.85 50.61 22.56 92.24 

BBCA 2012 13.75 68.61 14.24 62.41 

BBCA 2013 5.49 75.35 15.66 61.52 

BBCA 2014 36.72 76.77 16.86 62.43 

BBCA 2015 1.33 81.06 18.65 63.22 

BBCA 2016 16.54 77.12 21.90 60.44 

BBCA 2017 41.29 78.22 23.06 58.65 

MCOR 2013 -25.25 82.73 14.68 84.89 

MCOR 2016 -15.43 86.43 19.43 93.47 

BNGA 2012 -9.84 92.24 15.08 71.35 

BNGA 2013 -16.36 90.34 15.38 73.03 

BNGA 2014 -9.24 95.62 15.39 86.25 

BNGA 2015 -28.74 94.87 16.16 97.75 

BDMN 2012 37.80 100.68 18.38 77.27 

BDMN 2014 19.87 92.60 18.07 76.61 

BDMN 2016 15.94 91.00 22.30 77.25 

MAYA 2012 7.53 80.58 10.93 80.19 

MAYA 2013 -16.54 85.61 14.07 78.58 

MAYA 2014 -31.64 81.25 10.25 84.50 

MAYA 2015 8.84 82.99 12.97 82.62 

MAYA 2017 22.22 90.08 14.11 87.20 

MEGA 2014 -2.44 65.85 15.23 91.25 

MEGA 2016 -22.14 55.35 26.21 81.81 

MEGA 2017 30.98 56.47 24.11 81.28 

BABP 2012 43.40 79.48 11.21 99.68 

BABP 2014 -30.00 80.35 17.79 108.54 

BABP 2015 -16.67 72.29 17.83 98.97 

BABP 2016 -2.86 77.20 19.54 95.61 

BABP 2017 -25 78.78 12.58 180.62 

BBNP 2015 -19.48 90.17 18.07 91.91 

BBNP 2016 2.69 84.18 20.57 98.52 
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BBNP 2017 -24.08 93.99 17.50 108.42 

NISP 2012 49.46 86.79 16.49 78.93 

NISP 2014 42.64 93.59 18.74 79.46 

NISP 2015 -6.25 98.05 17.32 80.14 

NISP 2017 -9.42 93.42 17.51 77.07 

BNLI 2012 -0.69 89.52 15.86 83.13 

BNLI 2013 -4.33 89.26 14.28 84.99 

BNLI 2014 19.46 89.13 13.58 89.79 

BNLI 2015 -37.20 87.84 15.00 98.86 

BNLI 2016 -35.34 80.45 15.64 150.77 

BNLI 2017 16.60 87.54 18.12 94.83 

BKSW 2013 -9.95 113.30 18.73 100.82 

BKSW 2014 3.02 93.47 15.10 88.90 

BKSW 2015 -29.27 112.54 16.18 90.95 

BKSW 2016 10.34 94.54 16.46 137.94 

BKSW 2017 -25 70.37 20.30 143.76 

BSIM 2012 -15.73 80.78 18.09 88.55 

BSIM 2013 6.67 78.72 21.82 88.50 

BSIM 2014 41.25 83.88 18.38 94.54 

BSIM 2015 16.22 78.04 14.37 91.67 

BSIM 2017 1.15 80.57 18.31 88.94 

BTPN 2012 54.41 86.18 21.49 74.03 

BTPN 2013 -18.10 88.33 23.09 74.63 

BTPN 2014 -8.14 97.67 23.19 80.15 

BTPN 2016 10 95.66 25.60 83.15 

BTPN 2017 -6.82 96.62 24.91 90.86 

BVIC 2012 -9.30 67.59 17.97 78.82 

BVIC 2013 6.84 73.39 18.00 81.35 

BVIC 2014 -4 70.25 18.35 93.25 

BVIC 2015 -12.5 70.17 20.38 93.89 

BVIC 2016 1.90 68.38 26.18 94.30 

AGRO 2012 23.86 82.48 14.80 86.54 

AGRO 2013 -18.35 87.11 21.60 85.88 

AGRO 2014 -12.36 88.49 19.06 87.85 

AGRO 2015 -5.13 87.15 22.12 88.63 

AGRO 2017 46.24 88.33 29.58 86.48 

PNBN 2012 -19.23 88.46 14.67 78.74 

PNBN 2013 4.76 87.71 15.32 79.78 

PNBN 2015 -29.61 94.22 19.94 87.12 

PNBN 2016 -8.54 94.37 20.49 83.02 

PNBN 2017 52 96.39 21.99 85.04 
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BJBR 2012 16.48 74.09 18.11 80.02 

BJBR 2013 -16.04 96.47 16.51 79.41 

BJBR 2014 -17.98 93.18 16.08 85.60 

BJBR 2015 3.42 88.13 16.21 83.31 

BJBR 2017 -29.20 87.27 18.77 82.25 

SDRA 2013 32.81 90.59 13.07 84.48 

SDRA 2014 35.29 101.20 20.53 56.04 

SDRA 2015 -4.35 97.22 18.82 79.89 

SDRA 2016 4.55 110.45 17.19 79.25 

SDRA 2017 -22.61 111.07 24.86 73.05 
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LAMPIRAN III  

 

Hasil Uji Deskriptif 

 
Return LDR CAR BOPO 

Mean 4.089760 85.13360 18.06808 84.85424 

Median 1.900000 86.43000 17.79000 84.38000 

Maximum 60.69000 113.3000 29.58000 180.6200 

Minimum -37.20000 50.61000 10.25000 56.04000 

Std. Dev. 22.72520 11.48202 3.650300 16.73650 

Skewness 0.502082 -0.358037 0.501478 2.363694 

Kurtosis 2.584336 4.076849 3.177219 13.33192 

          

Jarque-Bera 6.151669 8.710241 5.402746 672.2805 

Probability 0.046151 0.012841 0.067113 0.000000 

          

Sum 511.2200 10641.70 2258.510 10606.78 

Sum Sq. Dev 64037.93 16347.76 1652.261 34733.68 

          

Observations 125 125 125 125 

 

Hasil Uji Chow 
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LAMPIRAN IV 

Hasil Regresi Metode Common Effect 

 

Hasil Uji Normalitas 

 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 
LDR CAR BOPO 

LDR 1.000000 -0.064555 -0.073800 

CAR -0.064555 1.000000 -0.141286 

BOPO -0.073800 -0.141286 1.000000 
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LAMPIRAN V 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Autokorelasi 

Positif 

Ragu-Ragu Tidak ada 

autokorelasi 

Ragu-Ragu Autokorelasi 

negatif 

0 dL dU 4- dU 4- dL  4 

 1.6592 1.7574 2.2426 2.3408  

 

Hasil Uji Statistik T 
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