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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. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 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 (2010:30), 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 
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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 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). 

 

 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). 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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 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. 
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 Sehingga dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Likuiditas, Kecukupan Modal dan Efisiensi terhadap Return Saham”. 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 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. 

 

2.2 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. 

 

2.3 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 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. 

 

2.4 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. 

 

 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. 

 

2.5 Saham 

 

 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. 

 

 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 

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.  

 

2.6 Likuiditas 

 

 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.  

 

2.6.1 Rasio Likuiditas Bank 
 

 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 
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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.  

 

2.6.2 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. 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. 

 

𝑳𝒐𝒂𝒏 𝒕𝒐 𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 (𝑳𝑫𝑹) =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑳𝒐𝒂𝒏𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕 + 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
 × 𝟏𝟎𝟎% 

 

2.7 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. 

 

 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).  

 

2.7.1 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. 
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 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. 

 

𝑪𝑨𝑹 =  
𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍 

𝑨𝑻𝑴𝑹
 × 𝟏𝟎𝟎% 

 

2.8 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). 

 

2.8.1 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. 

 

𝑩𝑶𝑷𝑶 =  
𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂 (𝒃𝒆𝒃𝒂𝒏)𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

2.9 Pengembangan Hipotesis 

 

Pengaruh Likuiditas Terhadap Return Saham 
 

 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 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 
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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. 

 

Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Return Saham 
 

 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 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. 

 

Pengaruh Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap 

Return Saham 
 

 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 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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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 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 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

 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. 

 

 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. 

 

Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
𝑅𝑆𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝐷𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3𝐵𝑂𝑃𝑂𝑖𝑡 + 𝜖it 

 

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 
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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. 

 

Kriteria Sampel Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di BEI 42 

Perusahaan yang sahamnya tidak lengkap sejak 2012 - 

2017 

(16) 

Jumlah Sampel dalam Penelitian 26 

 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

 

4.2.1 Analisis 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 

 

 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 teori hasil uji statistik deskriptif dengan penjalasan 

masing-masing dari variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 
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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.  

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 tinggi. 

 

 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 

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 

rendah. 

 

 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%. 
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4.2.2 Penentuan Regresi Data Panel 

 

4.2.2.1 Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

 

 
 

 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 

 

 Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis penelitian ini menggunakan model common 

effect sesuai dengan hasil Uji Chow yang telah dilakukan sebelumnya.  
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4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

 

 
 

  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 

 

 

LDR CAR BOPO 

LDR 1.000000 

  CAR -0.064555 1.000000  

BOPO -0.073800 -0.141286 1.000000 

 

  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. 
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4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 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 

 

 

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  

 

 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 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. 
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4.2.4 Pengujian Hipotesis 

 

4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

  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) 

 

 

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. 

  

 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. 
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4.3 Analisis Hasil Penelitian 

 

4.3.1 Pengaruh Likuiditas Terhadap Return Saham 

 

 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 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. 

 

4.3.2 Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Return Saham 

 

 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 

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. 

 

4.3.3 Pengaruh Efisiensi Terhadap Return Saham 

 

 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 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. 

 

V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

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 
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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 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 Saran 

 

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 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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