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ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis pengaruh 

komponen Risk Based Bank Rating terhadap Return Saham pada perusahaan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan perbankan  

yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2010-2013. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hipotesis 

dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai teori 

pendukung lainnya . 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profil risiko (NPL) berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap return saham. Variabel rentabilitas (ROA) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Permodalan (CAR) dan 

Good Corporate Governance (komposit GCG) tidak berpengaruh terhadap return 

saham perusahaan perbankan di BEI. Dengan begitu para investor dapat melihat 

rentabilitas dan profil risiko dalam melakukan investasi. 

Kata kunci: Profil Risiko (NPL), Rentabilitas (ROA), Good Corporate 

Governance (GCG), Permodalan (CAR),  Return Saham. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to investigate and analyze the influences of 

Risk Based Bank Rating components on Stock Return in the public listed in 

Indonesia Stock Exchange. The sample selection using purposive sampling 

method. Data obtained from secondary data of bank annual report at Bank 

Indonesia in 2010-2013. The analysis technique used in this research is multiple 

linear regression analysis. The hypothesis in this study was based on previous 

research and other supporting various theories. 

 The results of this study showed that the risk profile (NPL) have a negative 

and significant effect on stock returns. Variable profitability (ROA) have positive 

and significant impact on stock returns. Capital (CAR) and Good Corporate 

Governance (GCG composite) has no significant effect on stock returns of 

banking in BEI. So investors can see the profitability and risk profile to investing. 

Keywords: Risk Profile (NPL), profitability (ROA), Good Corporate Governance 

(GCG), Capital (CAR), Stock Return. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam era pembangunan, perbankan memegang peranan yang penting 

sebagai sumber permodalan dan sebagai lembaga intermediasi. Menurut 

Witjaksono (2014)  bank merupakan lembaga intermediasi antara pihak-pihak 

yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, dalam 

bentuk kredit dan jasa-jasa bank lainnya. Agar masyarakat tertarik menyimpan 

uang di bank, faktor yang penting untuk diperhatikan yaitu adanya kepercayaan 

masyarakat terhadap bank. Penilaian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

bank tergantung pada keahlian pengelolaannya, dan juga tergantung integritas 

kinerja mereka. Dengan begitu kinerja keuangan perusahaan perbankan akan 

mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dalam menanamkan modalnya.  

Bank diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal dari 

usahanya dan dapat mensejahterakan para shareholder. Dengan begitu perbankan 

bisa mendapatkan tambahan dana dari para investor. Salah satu cara untuk 

memperoleh sumber dana adalah dengan menarik dana dari luar perusahaan yang 

dapat diperoleh dari pasar modal (Muhamad, 2015). Dengan kata lain perusahaan 

menjual surat berharga atau saham yang telah dimilikinya kepada investor. Saham  

merupakan kertas yang menunjukkan hak pemodal (pihak yang memiliki kertas 

Studi Komponen..., Nini Indriyani Syam, Ak.-IBS, 2016



	  

Indonesia Banking School 
	  

2	  

tersebut) untuk memperoleh bagian dari kekayaan organisasi yang menerbitkan 

saham tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut 

menjalankan haknya (Husnan, 2003). Berdasarkan pengertian tersebut saham 

adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan individu maupun institusi dalam 

suatu perusahaan. Oleh karena itu pasar modal merupakan wahana bagi 

perusahaan untuk memperoleh dana dan memberikan peluang kepada investor 

untuk memperoleh return atas pembelian saham tersebut.   

Investor yang memilih untuk berinvestasi di pasar modal dalam bentuk 

sekuritas saham berarti berinvestasi dalam prospek perusahaan tersebut. 

Perusahaan perbankan yang tergabung dalam pasar modal harus mampu 

meningkatkan nilai perusahaannya karena nilai perusahaan yang tinggi tentu 

memberikan gambaran yang baik dan peluang return yang besar. Menurut 

Kurniadi (2012) pendapatan dari investasi saham atau return dapat berupa dividen 

dan capital gain. Dividen merupakan penerimaan dari perusahaan yang berasal 

dari laba yang dibagikan, sementara capital gain merupakan pendapatan yang 

diperoleh dari selisih harga saham. Jika selisih harga tersebut negatif berarti 

investor mengalami capital loss dan sebaliknya. Para investor seringkali 

menginginkan keuntungan dengan segera, sehingga lebih menginginkan 

keuntungan dalam bentuk capital gain dibandingkan dividen.  

Investor akan mendapatkan dividen saham tergantung dari kinerja 

keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan (Kurniadi, 2012). Kinerja perusahaan 

dapat dianalisis melalui laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Secara 
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umum semakin baik kinerja keuangan maka semakin meningkat laba yang akan 

didapatkan dan semakin baik juga untuk pemegang saham karena harga saham 

yang meningkat dan menghasilkan return saham yang tinggi. Meskipun demikian, 

saham yang memiliki hasil kinerja keuangan yang baik tetapi harganya bisa saja 

turun karena keadaan pasar (Praditasari, 2009). 

Kinerja perusahaan digunakan sebagai tolak ukur oleh investor. Tujuan 

dari investor melakukan analisis terhadap kinerja perusahaan agar dapat 

menentukan investasi saham yang akan dipilih. Investor akan memilih saham 

yang memiliki kinerja perusahaan yang baik. Apabila kinerja perushaan tidak baik 

maka akan mengurangi minat atas saham. Kinerja perusahaan memiliki kaitan 

terhadap laporan keungan yang dikeluarkan oleh perusahaan (Dianasari, 2011). 

Dengan melihat rasio-rasio yang terdapat pada laporan keuangan, maka investor 

dapat melihat kinerja perusahaan. Khusus untuk perbankan untuk melakukan 

analisis fundamental perlu mempertimbangkan rasio tingkat kesehatan bank. 

Menurut Pamularsih (2014), Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank 

untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu 

memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan 

peraturan perbankan yang berlaku. Secara umum, semakin baik kinerja suatu 

perusahaan semakin tinggi laba usahanya dan semakin banyak keuntungan yang 

dapat dinikmati oleh pemegang saham atau return saham yang didapat investor. 

Penilaian tingkat kesehatan suatu bank ditetapkan oleh Bank Indonesia, 

memiliki tata cara penilaian tingkat kesehatan bank yang pertama diberlakukan 

Studi Komponen..., Nini Indriyani Syam, Ak.-IBS, 2016



	  

Indonesia Banking School 
	  

4	  

pada tahun 1991 yaitu CAMEL (Capital, Asset, Managemet, Earning, Liquidity), 

mengalami perubahan pada tahun 2004 menjadi CAMELS (Capital, Asset, 

Managemet, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk). Kebijakan penilaian 

tingkat kesehatan bank kembali diperbarui menjadi Risk Based Bank Rating 

(RBBR) yang tercantum pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 

tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, yang 

menyebabkan terjadinya perubahan tata cara penilaian dan pelaporan bank. 

Menurut Takarini & Putra (2013) munculnya peraturan ini adalah dalam rangka 

meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi 

perubahan  kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat berasal dari bank 

maupun dari perusahaan anak bank serta perubahan pendekatan penilaian kondisi 

bank yang diterapkan secara internasional, dengan pendekatan berdasarkan risiko 

dan menggunakan 4 faktor pengukuran yaitu profil risiko (risk profile), tata kelola 

perusahaan yang baik (good corporate governance), rentabilitas (earnings), dan 

permodalan (capital).  

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RBBR secara rinci 

dijelaskan pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 

2011 yang menjelaskan bahwa, profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko 

inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko yang mencakup 8 jenis risiko. 

Salah satunya adalah risiko kredit, yang pada penelitian ini indicator yang 

digunakan adalah Non Performing Loan (NPL). Faktor kedua yang menjadi dasar 

penilaian adalah Good Corporate Governance (GCG). Penilaian terhadap faktor 
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GCG mencakup kedalam tiga aspek utama yakni, governance structure, 

governance process, dan governance output.  Faktor ketiga adalah Rentabilitas 

(earning), Penilaian terhadap faktor ini mencakup atas kinerja rentabilitas, 

sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (suistainability) rentabilitas, dan 

manajemen rentabilitas. menurut rentabilitas menggambarkan kemampuan bank 

dalam meningkatkan laba setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi 

usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan. Penilaian faktor rentabilitas 

mencakup penilaian laba terhadap total aset yaitu Return on assets (ROA). 

Komponen ROA menunjukkan kemampuan modal yang diinvestasikan dalam 

total aktiva untuk menghasilkan laba perusahaan. Faktor keempat adalah 

permodalan (Capital) Menurut Taswan (2010:540) faktor permodalan dapat 

dinilai dengan menggunakan rasio keuangan yakni Capital Adequecy Ratio 

(CAR). CAR digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk 

menutup kemungkinan timbulnya risiko di dalam kegiatan perkreditan, meliputi 

kewajiban penyediaan modal minimum bank.  

Berbagai penelitian terdahulu mengenai faktor yang berpengaruh terhadap 

return saham telah banyak dilakukan. Dalam penelitian Devitra (2013) 

menunjukan hasil aspek permodalan yang dihitung dengan NPL mempengaruhi 

return saham bank secara negatif dan signifikan. Semakin buruk kualitas kredit 

bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka ke- 

mungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah pada pengembalian kreditnya 

semakin besar yang berarti risiko perusahaannya tinggi. Dengan kata lain bahwa 
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semakin besar jumlah kredit bermasalah maka akan menurunkan harga saham. 

Hasil ini bertentangan dengan penelitian Pawawoi (2011) yang menyatakan 

bahwa NPL secara signifikan berpengaruh positif terhadap return saham. 

Dalam penelitian Witjaksono (2014) menyatakan bahwa GCG 

berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Jika GCG bank baik dan 

menghasilkan laba perusahaan yang tinggi, sehingga bank akan memiliki peluang 

untuk meningkatkan usaha kerja atau pembagian dividen. Hal ini akan mendorong 

investor membeli saham bank tersebut dan akan meningkatkan harga saham, 

sekaligus meningkatkan return saham. Berbeda lagi dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh  Setyawan & Mawardi (2012) yaitu GCG berpengaruh secara 

signifikan negatif terhadap harga saham yang secara tidak langsung juga 

mempengaruhi return saham. Pengaruh negatif pada hasil data menggambarkan 

adanya pengaruh positif pada keadaan sebenarnya. Hal ini dikarenakan skor GCG 

yang semakin kecil menggambarkan kinerja yang semakain tinggi. membuat 

investor berpikir lebih dalam lagi dalam berinvestasi pada perusahaan untuk 

mendapatkan gain. 

Menurut penelitian Tidjani (2013) yang telah meneliti pengaruh LDR, 

BOPO, NIM, CAR, ROA, dan NPL terhadap return saham. Bahwa ROA 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Berbeda dengan 

hasil yang telah dilakukan oleh Gunawan (2012) yang menyatakan bahwa Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap 

return saham. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan memiliki laba bersih yang 

rendah sehingga nilai ROA turun dikarenakan total aset yang digunakan 
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perusahaan tinggi daripada laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal tersebut 

mengakibatkan return saham yang diperoleh investor semakin kecil sehingga 

mengakibatkan investor tidak tertarik untuk menanamkan sahamnya pada 

perusahaan tersebut. 

Dalam penelitian Suardana (2007) menunjukkan hasil aspek permodalan 

yang dihitung melalui CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham. Hal ini menunjukkan bahwa modal yang besar akan memberikan laba 

yang besar sehingga investor tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut 

untuk mendapatkan gain dari hasil investasinya. Berbeda dengan hasil dari 

penelitian Devitra (2013) yang menyatakan bahwa variabel kinerja keuangan 

CAR mempengaruhi return saham bank secara negatif dan signifikan. Hal ini 

dikarenakan rasio CAR yang semakin tinggi jika tidak diikuti dengan manajemen 

risiko yang hati-hati dapat memberikan dampak buruk terhadap nilai perusahaan 

melalui penurunan harga saham. 

Beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas menunjukkan 

hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut mengenai 

pengaruh tingkat kesehatan perusahaan perbankan dengan menggunakan rasio-

rasio keuangan dan GCG dalam pengaruhnya terhadap return saham yang 

dimiliki.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh setiap komponen atau indikator RBBR secara parsial pada 

return saham. Sehingga penulis tertarik mengambil judul "Studi Komponen Risk 
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Based Bank Rating Terhadap Return Saham Perusahaan Perbankan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).” Penelitian ini merupakan modifikasi 

berdasarkan dari penelitian Witjaksono (2014) dengan judul “Pengaruh Tingkat 

Kesehatan Bank Berdasarkan Metode RGEC Terhadap Return Saham pada 

Perusahaan Perbankan Go Publik di Indonesia Stock Exchange (IDX) Tahun 

2011-2012)”. Perbedaan yang ada pada penelitian Witjaksono dengan penelitian 

ini adalah dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan BOPO sebagai 

variabel independen. Variabel Risk Profile yang digunakan diproxy kan dengan 

NPL. 

1.2.Identifikasi Masalah 

Bank diharapkan dapat mensejahteran para shareholder, dengan begitu 

para investor akan menginvestasikan dananya pada bank tersebut. Salah satu cara 

bank dapat mensejahterakan para shareholder yaitu dengan meningkatkan return 

yang diterima oleh investor. Nilai perusahaan yang tinggi tentu memberikan 

gambaran yang baik dan peluang return yang besar. Dalam melihat nilai 

perusahaan investor dapat memperhitungkannya melalui kinerja perusahaan. 

Kinerja perusahaan yang baik akan memberikan return yang tinggi. 

Terdapat regulasi mengenai tingkat kesehatan bank, aturan tersebut sesuai 

PBI Nomor: 13/1/PBI/2011 dimana setiap bank memiliki nilai tingkat kesehatan 

bank sesuai kondisi bank itu. Penilaian terdiri dari profil risiko, good corporate 

governance, rentabilitas, dan permodalan. 
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Permasalahan yang terjadi adalah return merupakan salah satu tujuan 

investor ingin menginvest dananya pada perusahaan tersebut. Dengan begitu 

banyak hal yang harus investor perhatikan untuk memilih perusahaan mana yang 

baik untuk menghasilkan return yang tinggi. Salah satunya adalah melihat kinerja 

perusahaan dengan memperhatikan tingkat kesehatan bank itu sendiri. Permodalan 

yang besar tidak berarti menggambarkan peursahaan perbankan itu memiliki 

return yang tinggi, namun ada hal lain yang dapat mempengaruhi return tersebut. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas apakah terdapat pengaruh antara 

komponen tingkat kesehatan bank dengan return saham. Sehingga dapat diketahui 

jika bank memperhatikan komponen tingkat kesehatan bank dengan baik, maka 

apakah akan memberikan dampak terhadap return saham. 

1.3 Pembatasan Masalah  

Pada penelitian ini penulis akan menentukan pembatasan masalah 

berdasarkan parameter atau indikator yang terdapat pada faktor-faktor penilaian 

tingkat kesehatan bank. Sesuai PBI Nomor: 13/1/PBI/2011 penilaian tingkat 

kesehatan bank terdiri dari profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, 

dan permodalan. Pembatasan rasio yang akan digunakan yaitu berdasarkan data 

parameter kuantitatif yang didapatkan dari annual report bank atau laporan yang 

di publikasikan oleh bank, dengan rincian sebagai berikut ini:  

a. Profil risiko terdiri atas 8 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, 

risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko 
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hukum dan risiko reputasi. Dalam penelitian ini, hanya digunakan satu 

jenis risiko yaitu risiko kredit karena risiko kredit tersebut merupakan 

risiko yang sangat berpengaruh terhadap laba, dimana laba yang tinggi 

akan memberikan keuntungan besar bagi pemegang, dan juga semakin 

besar kemungkinan harga saham naik. Risiko kredit diukur dengan Non 

Performing Loan .  

b. Good Corporate Governance (GCG) menggunakan parameter nilai 

komposit self assessment bank yang di cantumkan dalam annual report 

atau laporan GCG tahunan bank.   

c. Rentabilitas menggunakan parameter Return on Assets.  

d. Permodalan menggunakan parameter Capital Adequacy Ratio.   

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi perumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh profil risiko terhadap return saham perusahaan 

perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?  

2. Bagaimana pengaruh Good Corporate Governance terhadap return saham 

perusahaan perbankan yang go public di BEI ?  

3. Bagaimana pengaruh rentabilitas terhadap return saham perusahaan 

perbankan yang go public di BEI ?  

Studi Komponen..., Nini Indriyani Syam, Ak.-IBS, 2016



	  

Indonesia Banking School 
	  

11	  

4. Bagaimana pengaruh permodalan terhadap return saham perusahaan 

perbankan yang go public di BEI ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penulis akan menentukan tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengaruh profil risiko 

terhadap return saham perusahaan perbankan yang go public di Bursa 

Efek Indonesia (BEI).  

2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengaruh Good Corporate 

Governance terhadap return saham perusahaan perbankan yang go public 

di BEI.  

3. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengaruh permodalan 

terhadap return saham perusahaan perbankan yang go public di BEI.  

4. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengaruh rentabilitas 

terhadap return saham perusahaan perbankan yang go public di BEI. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini akan memberkan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu : 

1. Bagi penulis sebagai implementasi terhadap teori yang telah didapat dari 

perkuliahan sehingga berguna bagi para pihak yang ingin mengetahui 

secara lebih mendalam mengenai pengaruh komponen Risk Based Bank 

Rating terhadap return saham.  
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi hasil literatur 

sebagai bukti empiris dibidang perbankan dan pasar modal yang dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian mendatang yang masih ada kaitannya 

dengan penelitian ini.  

3. Dapat membantu investor dalam menilai dan memilih perusahaan 

perbankan yang baik berdasarkan Risk Based Bank Rating yang akan 

digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dan akan berdampak pada 

return saham yang didapat. 

1.7 Sistematika Penelitian 

Secara garis besar penulisan penelitian ini direncanakan akan dibagi 

menjadi lima bagian yang terdiri dari :  

Bab pertama adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan.  

Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi landasan teori dan penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.  

Bab ketiga yaitu Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan hal-hal yang 

berhubungan dengan pengumpulan data dan pengolahan data. Berisi penjelasan 

mengenai variabel-variabel penelitian, penentuan sampel, sumber dan jenis 

data, serta alat analisis yang akan digunakan.  
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Bab keempat yaitu Hasil dan Pembahasan. Bab ini menguraikan deskripsi 

objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil. Deskripsi objek penelitian 

membahas secara umum objek penelitian. Analisis data menitikberatkan pada 

hasil olahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan. 

Interpretasi hasil menguraikan interpretasi hasil analisis sesuai dengan teknik 

analisis yang digunakan, termasuk argumentasi atau dasar pembenarannya.  

Bab kelima adalah Penutup yang berisi simpulan dan saran-saran yang 

didasarkan atas hasil penelitian. Simpulan merupakan penyajian secara singkat 

apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Saran merupakan anjuran yang 

disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Sinyal   

Teori signalling menyatakan bahwa perusahaan dengan sengaja akan 

memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat 

membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk, (Megginson, 1997). 

Pada saat melakukan penawaran perdana umum calon investor tidak sepenuhnya 

dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Oleh karena itu, 

issuer dan underwriter (rational agent) dengan sengaja akan memberikan sinyal 

pada pasar.  

Teori sinyal mengemukakan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa 

informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik atau pun pihak yang 

berkepentingan lainnya (Gunawan, 2012). Perusahaan yang baik akan memberi 

sinyal yang jelas dan sangat bermanfaat bagi keputusan investasi, kredit dan 

keputusan sejenis. Menurut Godfrey et al, (2010) Sinyal yang diberikan dapat 

berupa good news maupun bad news. Sinyal good news dapat berupa kinerja 

perusahaan perbankan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, 

sedangkan bad news dapat berupa penurunan kinerja yang semakin mengalami 

penurunan. Hasil komponen RBBR diharapkan dapat menjadi sinyal bagi para 

investor, sehingga berpengaruh terhadap keputusan investor untuk berinvestasi di 
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perusahaan tersebut, dan nantinya akan berdampak pada harga saham yang dapat 

mempengaruhi return saham. 

2.2 Efficient Market Theory (Efficient Market Hypothesis/EMH)  

Pasar yang efisien merupakan pasar di mana harga semua sekuritas yang 

diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Dalam hal 

ini, informasi yang tersedia meliputi informasi masa lalu maupun informasi saat 

ini, serta informasi yang bersifat sebagai pendapat/ opini rasional yang berada di 

pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga (Tandelilin, 2010:219). Para 

pemodal sangat cepat bereaksi terhadap informasi yang tersedia dan baru sehingga 

menyebabkan harga efek-efek melakukan penyesuaian secara cepat dan akurat.  

Menurut Tandelilin (2010), ada 3 hal yang menggambarkan bentuk 

himpunan informasi bagi suatu saham.  
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Gambar 2.1. memperlihatkan himpuna informasi bagi suatu saham. 

Lingkaran pertama (1) merepresentasikan informasi apa pun yang relevan bagi 

penilaian saham yang dapat dipelajari dengan menganalisis sejarah harga pasar 

saham. Lingkaran (1) merupakan bagian dari lingkaran kedua (2) yang 

menyatakan informasi yang tersedia pada publik, seperti publikasi perusahaan 

serta informasi mengenai industry dan perekonomian. Selanjutanya lingkaran (2) 

merupakan bagian dari lingkaran ketiga (3), yang menyatakan seluruh informasi 

yang juga meliputi informasi rahasia orang dalam. Masing-masing ketiga bentuk 

efisiensi pasar berikut ini mengasumsikan jenis informasi yang berbeda dalam 

merefleksikan harga saham. 

Untuk memudahkan penelitian tentang efisiensi pasar, menurut Fama 

(1970) di dalam buku Tandelilin (2010:223) telah mengklasifikasikan bentuk 

pasar yang efisien ke dalam Efficient Market Theory menjadi tiga macam, yaitu :  

1. Bentuk Lemah (Weak form)   

Semuna informasi di masa lalu (historis) akan tercermin dalam harga 

yang terbentuk sekarang. Jadi informasi historis tersebut (seperti harga 

dan volume perdagangan, serta peristiwa di masa lalu) tidak bisa lagi 

digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa yang akan 

datang. Implikasinya adalah investor tidak akan bisa memprediksi nilai 

pasar saham di masa datang dengan menggunakan data historis.  
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2. Bentuk semi kuat (Semi Strong form) 

 Pasar dikatakan efisien dalam bentuk setengah kuat jika harga-harga 

sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua informasi yang 

dipublikasikan termasuk informasi yang berada di laporan-laporan 

keuangan emiten.  

3. Bentuk kuat (Strong form)  

Bentuk ini menyatakan bahwa harga saham akan melakukan penyesuaian 

secar cepat terhadap informasi apapun, bahkan informasi yang tidak 

tersedia baik bagi semua pemodal (informasi privat). Yang dimaksud 

informasi privat yaitu informasi yang berasal dari orang orang dalam 

perusahaan tentang perencanaan strategis yang mempengaruhi keputusan 

atas efeknya. 

Efficient Market Hypothesis bentuk semi kuat menyatakan bahwa harga 

pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis 

ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan termasuk informasi yang 

berada di laporan keuangan perusahaan emiten (Tandelilin, 2010:223). 

Tersedianya informasi yang cepat dan akurat mengenai peningkatan kinerja 

perusahaan, melalui hasil kompnen RBBR dari tahun ke tahun dapat 

mempengaruhi harga saham pada perusahaan. Dengan begitu akan pula 

mempengaruhi pendapatan atau return saham yang didapat oleh para investor. 
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2.3 Bank 

2.3.1 Pengertian Bank 

Di Indonesia pengertian atau definisi bank diatur dalam Undang-undang 

No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan pasal 1 ayat 2 tentang Perbankan yang dimaksud : 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak”.  

Berdasarkan pengertian diatas bank dapat berfungsi sebagai “Financial 

Intermediary” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.  

Menurut Kasmir (2012:24), bank merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang 

keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah 

keuangan. Berdasarkan penjelasan dari pengertian bank tersebut dapat 

disimpulakn bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang bersifat perantara 

yang kegiatan usahanya adalah melakukan pengumpulan dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan maupun investasi, melakukan penyaluran kembali dana 

yang telah dihimpun tersebut kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit, 

dan menyediakan jasa- jasa keuangan lain.  
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2.3.2 Kegiatan-Kegiatan Bank 

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank 

tidak akan lepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan secara sederhana 

adalah sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya, hal ini sesuai 

dengan kegiatan utama suatu bank, yaitu menghimpun dana melalui simpanan dan 

kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat umum melalui kredit atau 

pinjaman. 

Menurut Kasmir (2012:36) kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Menghimpun dana (funding).  

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari 

masyarakat. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara 

menawarkan berbagai jenis simpanan yaitu simpanan giro, tabungan, 

dan simpanan deposito.  

2. Menyalurkan dana (lending). 

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil 

dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank 

25melalui pemberi pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal 

dengan nama kredit.  

3. Memberikan jasa-jasa Bank lainnya (service). 

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk 

mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. 
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Jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi kiriman uang, kliring, inkaso, 

kartu kredit, dan jasa-jasa lainnya.  

2.4 Kesehatan Bank 

Pada Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 menjelaskan bahwa 

Tingkat Kesehatan Bank itu sendiri adalah hasil penilaian kondisi bank yang 

dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Kesehatan bank menurut Taswan 

(2012:537) adalah kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola 

(manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, serta otoritas perbankan, 

selain itu tingkat kesehatan bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk 

mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatan, kepatuhan 

terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank 

wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan Bank yang merupakan cerminan 

kondisi dan kinerja Bank sebagai sarana bagi otoritas pengawas dalam 

menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Menurut Meliyanti 

(2012) di dalam Hendrayana & Yasa (2015), sebagai lembaga intermediasi antara 

pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan 

dana, diperlukan bank dengan kinerja keuangan yang sehat, sehingga fungsi 

intermediasi dapat berjalan dengan lancer. 
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Sesuai dengan perkembangan usaha bank yang bersifat dinamis dan 

berpengaruh pada tingkat risiko yang dihadapi, maka metodologi penilaian tingkat 

kesehatan bank perlu disempurnakan agar dapat lebih mencerminkan kondisi 

Bank saat ini dan di waktu yang akan datang (Siamat, 2005:209). Penyesuaian 

tersebut perlu dilakukan agar penilaian Tingkat Kesehatan Bank dapat lebih 

efektif digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank termasuk dalam penerapan 

manajemen risiko dengan fokus pada risiko yang signifikan. Penyesuaian tersebut 

dilakukan dengan menyempurnakan penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

menggunakan pendekatan terhadap risiko dan menyesuaikan faktor-faktor 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan Risk Based Bank Rating.  

2.5 Risk Based Bank Rating 

Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank yang telah diatur sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 

13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.  

Pada awal tahun 2012 diberlakukan peraturan bagi seluruh bank umum di 

Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Bank Indonesia telah menetapkan 

sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko yaitu Risk Based Bank 

Rating (RBBR) yang merupakan penilaian bank itu sendiri (self assessment) 

terhadap Tingkat Kesehatan Bank menggantikan penilaian CAMELS yang 

dulunya diatur dalam PBI No.6/10/PBI/2004. 
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 Berdasarkan Surat Edaran BI No 13/24/DPNP, RBBR merupakan 

penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko 

(risk profile) dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik /Good 

Corporate Governance (GCG), rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital). 

Sejalan dengan penerapan pengawasan berdasarkan risiko maka 

pengawasan tidak cukup dilakukan hanya untuk Bank secara individual tetapi 

juga harus dilakukan terhadap Bank secara konsolidasi termasuk dalam penilaian 

tingkat kesehatan. Oleh karena itu, penilaian Tingkat Kesehatan Bank juga harus 

mencakup penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi. 

Penilaian RBBR secara individual mencakup faktor-faktor penilaiannya 

berdasarkan SE BI No.13/24/DPNP adalah : 

a.  Profil risiko (risk profile) 

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko 

inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang 

dilakukan terhadap 8 risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, 

risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko 

reputasi. Masing-masing jenis risiko tersebut mengacu pada prinsip-prinsip umum 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Berikut ini adalah beberapa 

parameter/indikator minimum yang wajib dijadikan acuan oleh Bank dalam 

menilai Profil Risiko: 
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1) Risiko Kredit   

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain 

dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.  

2) Risiko Pasar 

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif 

termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko 

perubahan harga option.  

 

3) Risiko Likuiditas  

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau 

dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu 

aktivitas dan kondisi keuangan Bank.  

4) Risiko Operasional  

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau 

adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.  

5) Risiko Hukum 

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau 

kelemahan aspek yuridis.  

6) Risiko Stratejik 

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil 

keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam 
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mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.  

7) Risiko Kepatuhan  

Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi 

dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang 

berlaku.  

8) Risiko Reputasi  

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 

stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.  

b.  Good Corporate Governance (GCG) 

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen 

Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam PBI GCG. 

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas:  

(i)  Pelaksanaan prinsip- prinsip GCG Bank 

(ii) Kecukupan tata kelola (governance) atas struktur, proses, dan hasil 

penerapan GCG pada Bank 

(iii) Informasi lain yang terkait dengan GCG Bank yang didasarkan pada data 

dan informasi yang relevan. 

c.  Rentabilitas (earnings) 

Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja 

earnings, sumber-sumber earnings, dan sustainability earnings Bank. Penilaian 
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dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas 

Rentabilitas Bank, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja peer group ̧ 

baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. 

d.  Permodalan (capital) 

 Penilaian terhadap faktor permodalan  meliputi penilaian terhadap tingkat 

kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan 

perhitungan Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia 

yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank 

Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga 

harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi 

Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi 

Risiko tersebut. Parameter/indikator dalam menilai Permodalan meliputi:  

a) Kecukupan modal Bank Penilaian kecukupan modal Bank perlu 

dilakukan secara komprehensif, minimal mencakup: 

(1) Tingkat, trend, dan komposisi modal Bank; 

(2) Rasio KPMM dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko 

Pasar, dan Risiko Operasional; dan  

(3) Kecukupan modal Bank dikaitkan dengan Profil Risiko. 
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b) Pengelolaan Permodalan Bank 

Analisis terhadap pengelolaan Permodalan Bank meliputi 

manajemen Permodalan dan kemampuan akses Permodalan. 

2.6 Analisis Komponen RBBR 

2.6.1 Profil Risiko (Risk Profile)  

Risk Profile (profil risiko) menjadi dasar penilaian tingkat bank pada saat 

ini dikarenakan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bank sangat 

memungkinkan akan timbulnya risiko. Risiko merupakan potensi terjadinya suatu 

peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank (Siamat, 2005:224). Bank 

Indonesia menjelaskan risiko-risiko yang diperhitungkan dalam menilai tingkat 

kesehatan bank dengan metode RBBR pada SE No.13/24/DPNP bahwa risiko 

yang wajib dinilai terdiri atas 8 jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko 

operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan 

risiko reputasi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembatasan masalah, 

penelitian ini hanya menggunakan risiko kredit. 

Risiko kredit  merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau 

ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari 

bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau 

dijadwalkan (Siamat, 2004:92). Jadi risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan 

debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. 

Pada penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur faktor profil 
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risiko adalah Non Performing Loan (NPL), dimana sesuai SE Nomor: 

13/24/DPNP, NPL merupakan perbandingan antara kredit bermasalah (kurang 

lancar, diragukan, macet) dengan total kredit. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

𝑁𝑃𝐿  𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡  𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
×  100% 

Sumber: Bank Indonesia  

Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank 

yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan 

suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar (Karla, 2012). NPL yang 

digunakan adalah NPL gross. Pada SE BI No.3/30DPNP gross disini adalah 

jumlah kredit bermasalah dan tidak dikurangi dengan PPAP (Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif). Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan 

kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah 

dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat 

adanya faktor kesengajaan dan/atau faktor eksternal di luar kemampuan kendali 

debitur (Siamat, 2005:358). Kredit bermasalah itu sendiri meliputi kredit dengan 

kualitas kurang lancer, diragukan, dan macet. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tentang Sistem 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) 

maka bank tersebut tidak sehat. Bank Indonesia menetapkan melalui PBI 

No.15/2/PBI/2013 yaitu batas maksimum NPL sebesar 5%.  
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2.6.2 Good Corporate Governance (GCG) 

Menurut Arafat (2010) Good Corporate governance merupakan 

mekanisme untuk mengatur dan mengelola bisnis, meningkatkan kinerja 

perusahaan, serta untuk meningkatkan kepercayaan para investor. Tujuan utama 

GCG adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholders). 

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen 

Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Pada SE No.15/15/DPNP tingkat 

penilaian GCG dilakukan secara self assessment oleh bank. Pada surat edaran 

Bank Indonesia tersebut juga dijelaskan bahwa Pelaksanaan GCG pada industri 

perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar sebagai berikut:  

1. Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan. 

2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara 

efektif. 

3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip 

pengelolaan Bank yang sehat.  

4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional 

tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. 
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5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-

hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

  Dalam rangka memastikan penerapan 5 prinsip dasar GCG, bank 

melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala yang meliputi 11 

Faktor penilaian pelaksanaan GCG dan informasi lainnya yang terkait penerapan 

GCG Bank. self assessment tersebut didasarkan pada tiga aspek utama yaitu 

governance structure, governance process, dan governance outcomes.  

Menurut Tjondro & Wilopo (2011) dalam pelaporan Self Assessment GCG 

ada beberapa tahapan sampai pada hasil akhir penilaian komposit serta bagaimana 

perlakuan terhadap hasil pelaksanaan self assessment GCG Bank yang berbeda 

dengan hasil pemeriksaan/pengawasan Bank Indonesia: 

1. Menetapkan nilai peringkat per faktor,  dengan melakukan analisis Self 

Assessment dengan cara membandingkan tujuan dan Kriteria/Indikator 

yang telah ditetapkan dengan kondisi Bank yang sebenarnya.  

2. Menetapkan nilai komposit hasil self assessment, dengan cara membobot 

seluruh faktor, menjumlahkannya dan selanjutnya memberikan predikat 

kompositnya.  

3. Dalam penetapan predikat, perlu diperhatikan batasan berikut :  

a. Apabila dalam penilaian seluruh  faktor terdapat faktor dengan nilai 

peringkat 5, maka predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank 

adalah ”Cukup Baik”. 
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b. Apabila dalam penilaian seluruh faktor terdapat faktor dengan nilai 

peringkat 4, maka predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank 

adalah “Baik”. 

4. Apabila hasil pelaksanaan self assessment GCG bank menunjukkan 

perbedaan yang material yakni mengakibatkan hasil predikat komposit 

yang berbeda, maka bank wajib menyampaikan revisi hasil pelaksanaan 

self assessment GCG Bank tersebut secara lengkap kepada Bank Indonesia. 

5. Revisi hasil self assessment pelaksanaan GCG Bank tersebut, harus 

dipublikasikan dalam Laporan Keuangan Publikasi Bank pada periode 

terdekat, meliputi nilai 5 komposit dan predikatnya  

6. Hasil penilaian (self assessment) pelaksanaan GCG sebagaimana yang 

dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 

pelaksanaan GCG  

  Satuan pengukuran dalam Self Assessment GCG adalah nilai absolut yang 

sudah ditentukan yang disebut dengan nilai komposit. Tabel 2.1. ini adalah tabel 

ringkasan perhitungan nilai komposit. 
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Tabel 2.1. 
Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment  

GCG Menurut Bank Indonesia 

No. Aspek yang Dinilai Bobot  
(A) 

Peringkat 
(B) 

Nilai 
(A) X (B) 

Catatan* 

1 Pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab Dewan 
Komisaris. 

10,00% 0 0,00  

2 Pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab Direksi. 

20,00% 0 0,00  

3 Kelengkapan dan 
pelaksanaan tugas 
Komite. 

10,00% 0 0,00  

4 Penanganan benturan 
kepentingan 

10,00% 0 0,00  

5 Penerapan fungsi 
kepatuhan. 

5,00% 0 0,00  

6 Penerapan fungsi audit 
intern. 

5,00% 0 0,00  

7 Penerapan fungsi audit 
ekstern. 

5,00% 0 0,00  

8 Penerapan manajemen 
risiko termasuk sistem 
pengendalian intern. 

7,50% 0 0,00  

9 Penyediaan dana kepada 
pihak terkait (related 
party) dan penyediaan 
dana besar (large 
exposures). 

7,50% 0 0,00  

10 Transparansi kondisi 
keuangan dan non 
keuangan Bank, laporan 
pelaksanaan GCG dan 
pelaporan internal. 

15,00% 0 0,00  

11 Rencana strategis Bank. 5,00% 0 0,00  
 Nilai Komposit 100%  0,00  

* : Berisikan penjelasan mengapa penilai memberikan peringkat sebagaimana pada kolom 
(B) 

Sumber : Bank Indonesia 

  Hasil dari pembobotan yang telah dilakukan terhadap seluruh peringkat 

faktor kemudian dijumlahkan dan diperingkatkan berdasarkan hasil atau predikat 
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komposit yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penetapan peringkat Faktor 

GCG dikategorikan ke dalam 5 peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 

3, Peringkat 4 dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil 

mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik. Berikut adalah tingkat penilaian 

GCG yang dilakukan secara Self Asessment oleh Bank: 

Tabel 2.2 

Penilaian Tingkat GCG 

Peringkat Kriteria hasil komposit Predikat komposit 
1 
2 
3 
4 
5 

  Nilai Komposit < 1.5      
1.5 < Nilai Komposit < 2.5 
2.5 < Nilai Komposit < 3.5 
3.5 < Nilai Komposit < 4.5 

Nilai Komposit > 4.5 

Sangat baik 
Baik 

Cukup baik 
Kurang baik 
Tidak baik 

Sumber : Bank Indonesia   

2.6.3 Rentabilitas (Earning)  

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Penilaian faktor Rentabilitas meliputi 

evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, 

kesinambungan (sustainability) Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas. Pada 

prinsipnya rentabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dapat 

meningkatkan laba setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan 

profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan (Kasmir, 2012:311). Penilaian earning 

dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi dan kemampuan rentabilitas bank 

dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan.  
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Penilaian faktor rentabilitas mencakup penilaian laba terhadap total aset 

yaitu Return on assets (ROA). Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk mengukur efektivitas kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Laba bersih (net income) merupakan ukuran 

pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan (Purwasih, 2010). Laba atau 

kurangnya laba mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman 

dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan 

untuk berubah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:  

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎  𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑒𝑡

×  100% 

Sumber: Bank Indonesia  

Menurut Karla (2012), semakin besar ROA suatu bank, maka semakin 

baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Pada SE BI 

No.13/24/DPNP Laba sebelum pajak adalah  laba sebagaimana tercatat dalam 

laba rugi bank tahun berjalan yang disetahunkan.  

2.6.4 Permodalan (Capital)  

  Modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk 

memulai usaha maupun untuk memperluas usahanya yang dapat menghasilkan 

sesuatu guna menambah kekayaan (Pandia, 2012:28). Dalam melakukan 

perhitungan Permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia 

yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank 

Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga 
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harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi 

Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi 

Risiko tersebut.  

Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal suatu bank 

adalah dengan capital adequacy ratio (CAR). Hal ini didukung oleh Taswan 

(2010:540) yang mengatakan bahwa faktor permodalan dapat dinilai dengan 

menggunakan rasio keuangan yakni Capital Adequecy Ratio. CAR merupakan 

rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank 

dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko 

yang timbul dari akibat yang berisiko (ATMR). (Karla, 2012) dan (Siamat, 

1993:84). Berdasarkan SE Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙  𝐵𝑎𝑛𝑘

  𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔  𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡  𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜×  100% 

Sumber: Bank Indonesia  

Sesuai SE 13/24/DPNP, CAR merupakan perbandingan antara modal 

dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). ATMR adalah nilai total 

masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko 

aktiva tersebut. Bank Indonesia menetapkan CAR sebesar 8% pada PBI Nomor: 

14/18/PBI/2012.  
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Semakin besar CAR yang dimiliki oleh suatu bank maka kinerja bank 

tersebut akan semakin baik. Permasalahan modal umumnya adalah berapa modal 

yang harus disediakan oleh pemilik sehingga keamanan pihak ketiga dapat 

terjaga, dengan CAR tinggi berarti bank tersebut semakin solvable, bank memiliki 

modal yang cukup guna menjalankan usahanya sehingga akan meningkatkan 

keuntungan yang diperoleh sehingga akan terjadi kenaikan pada harga saham.  

2.7 Saham  

2.7.1 Definisi Saham 

Saham  merupakan kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak 

yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari kekayaan organisasi 

yang menerbitkan saham tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan 

pemodal tersebut menjalankan haknya (Husnan, 2003). Berdasarkan pengertian 

tersebut Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan individu maupun 

institusi dalam suatu perusahaan. Menurut Esti (2013) semakin baik tingkat 

kesehatan bank maka semakin baik pula harga saham perusahaan perbankan 

dalam pasar saham. Saham dapat dibedakan antara saham biasa (common stoks) 

dan saham preferen (preffered stocks).  

a. Saham Biasa (Common Stocks) 

Saham biasa merupakan surat berharga yang biasa 

diperdagangkan tanpa karakteristik khusus atau tambahan. Saham 

dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan 
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seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. (Tandelilin, 

2010:32).  

b. Saham Preferen (preferred Stocks) 

Saham preferen merupakan saham yang memiliki 

karakteristik khusus yaitu memberikan pendapatan tetap dalam 

bentuk deviden atau laba tetap yang dibayarkan setiap periode 

yang telah ditentukan dan dinyatakan dalam bentuk rupiah atau 

presentase terhadap nilai nominal saham. (Tandelilin, 2010:36)  

2.7.2 Return Saham  

 Menurut Tandelilin (2010:102) salah satu factor yang memotivasi investor 

berinvestasi adalah return. Pengukuran dari return dibutuhkan untuk investor 

untuk menilai seberapa baik mereka telah melakukan investasi atau seberapa baik 

manajer investasi telah melakukan investasinya. Selain itu, return merupakan 

bagian terbesar pada estimasi masa depan, return yang tidak diketahui. Sumber – 

sumber return investasi terdiri dari dua komponen utama yaitu : 

1. Yield, yang merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas 

atau pendapatan yang diperoleh secara periodic dari suatu investasi. Dasar 

komponen banyak dipikirkan oleh investor ketika mendiskusikan investasi 

return adalah periode cash flow (income) pada investasi, baik suku 

bunga/dividen. 

2. Capital gain (loss), sebagai komponen kedua dari return merupakan 

kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga (bisa saham maupun 
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surat hutang jangka panjang), yang bisa memberikan keuntungan atau 

kerugian bagi investor, dan didapatkan dari selisih harga jual dan beli aset 

tersebut. 

Dari kedua sumber return  di atas, secara matematis return total suatu 

investasi bisa dituliskan sebagai berikut (Tandelilin, 2010) : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛  total = 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑+ 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  𝑔𝑎𝑖𝑛  (𝑙𝑜𝑠𝑠) 

Namun mengingat return saham tidak selamanya perusahaan membagikan 

dividen kas secara periodik kepada pemegang sahamnya , maka return saham 

hanya dihitung melalui perubahan harga saham atau biasa disebut dengan capital 

gain/capital loss (Jogiyanto:1998 dalam Wilopo : 2011). 

2.8 Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian Devitra, (2013), dilakukan penelitian terhadap perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2011. Objek penelitiannya adalah perbankan di BEI. Variabel yang 

digunakan untuk penelitian adalah CAR, NPL, ROE, LDR, NIM, BOPO, DEA, 

dan Return Saham. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa rasio CAR, 

NPL, ROE, LDR, BOPO, dan NIM memiliki pengaruh negatif dan signifikan. 

Sedangkan variabel DEA memiliki pengaruh positif dan signifikan. 

Penelitian yang dilakukan Muhamad (2015), pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), periode tahun 2009 hingga 2013. 
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Variabel yang digunakan adalah CAR, NPL, BOPO, Profitabilitas dan Return 

saham. Dengan variabel dependen Profitabilitas dan Return Saham. Hasil 

pengujian menemukan bahwa Variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu 

CAR dan BOPO terhadap Profitabilitas. Sedangkan NPL tidak berpengaruh 

signifikan terhadarp Profitabilitas. Hasil berikutnya menunjukkan bahwa variabel 

NPL dan BOPO berpengaruh signifikak terhadap return saham. Sedangkan 

variabel  CAR tidak berpengaruh signifikan. 

Dalam penelitian Witjaksono (2014) dilakukan penelitian pada perusahaan 

perbankan yang go public di Indonesia Stock Exchange (IDX), pada periode tahun 

2011 sampai tahun 2012. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa Variabel GCG 

berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Sedangkan variabel Risk 

Profile, BOPO, dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Penelitian Suardana (2007) melakukan penelitian pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, pada periode tahun 2003 hingga 

2005. Dengan judul “Pengaruh Rasio CAMEL terhadap Return Saham”. Hasil 

yang diperoleh adalah CAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham. Sedangkan variabel lainnya seperti ROA, LDR, dan BOPO tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham.  

Aman dan Nguyen (2008) menyelidiki kasus perusahaan Jepang 

menggunakan indeks tata kelola sendiri. Pada penelitian ini menggunakan indeks 

untuk membentuk lima portofolio dan menganalisis return bulanan dari portofolio 

ini selama periode 2000-2005. Penelitian tersebut menemukan bahwa return risk-
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adjusted tidak signifikan di semua lima portofolio governance-based. Hasil ini 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengembalian saham dan 

corporate governance di Jepang. 

Pada penelitian Malintan (2013) berjudul “Pengaruh Current Ratio (CR), 

Debt to Equity Ratio (DER), Price Erning Ratio (PER), dan Return on Assets 

(ROA), terhadap Return Saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Tahun 2005-2010”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel PER dan ROA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

return saham. Sedangkan variabel CR dan ROA tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham. 

Hasil penelitian Gunawan (2012) yang melakukan penelitian pada 

perusahaan perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada 

periode tahun 2008 hingga 2010. Obyek penelitiannya adalah pada perusahaan 

perbankan yang sudah Go Public dan terdaftar di BEI dengan mengambil sampel 

sebanyak 21 bank. Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu; variabel bebas 

meliputi CAR, NPL, Operating Expense on Operating Income Ratio, ROA, Loans 

to Deposit Ratio, inflasi, dan Nilai Tukar. Sedangkan untuk variabel terikatnya 

adalah Return saham. Variabel CAR, NPL, Operating Expense on Operating 

Income Ratio, ROA, Loans to Deposit Ratio, dan Nilai Tukar tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Namun variabel inflasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 
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Hasil penelitian Samontary (2010) dengan judul Impact of Corporate 

Governance on the Stock Prices of the Nifty 50 Broad Index Listed Companies 

pada periode tahun 2007 sampai 2008 dengan variabel penelitian yaitu Corporate 

governance, sales, PAT, Net Fixed Assets, Inventory, PBDITA, RONW, ROCE, 

Prices/Earning, BETA, Pric/book value, EPS, Depreciation, Debt/equity 

memberikan hasil bahwa EPS, Sales, Net Fixed Assets, dan Corporate 

Governance mempunyai pengaruh terhadap harga saham secara parsial. Dimana 

faktor laba selalu menjadi dampak utama dan mempunyai pengaruh terhadap 

harga saham. Secara bersama semua variabel penelitian berpengaruh terhadap 

harga saham. 

Menurut penelitian Sugiyanto (2011) berjudul “Peningkatan Return Saham 

dan Kinerja Keuangan melalui Corporate Social Responsibility dan Good 

Corporate Governance.” Variabel penelitian yang digunakan adalah Return 

Saham, Kinerja Keuangan, Corporate Social Responsibility, dan Good Corporate 

Governance. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa CSR memiliki pengaruh 

signifikan dan positif terhadap return saham namun pada perusahaan yang 

dikatagorikan sebagai perusahaan besar, namun pada perusahaan kecil CSR 

memiliki pengaruh signifikan dan negaif terhadap return saham. Kemudian hasil 

selanjutnya menunjukkan bahwa GCG tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham di kedua katagori perusahaan tersebut. Kinerja keuangan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham di perusahaan besar, namun 

memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap return saham pada perusahaan 

kecil.  
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Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Variable Hasil Penelitian Perbedaan 

Dependent Independent 

1 Joni Devitra 
(2013) 

Return Saham CAR, NPL, 
ROE, 
NIM,BOPO, 
DEA, dan 
LDR 

CAR,NPL,ROE,LDR, 
BOPO, dan NIM 
memiliki pengaruh negatif 
dan signifikan.  
Sedangkan variabel DEA  
memiliki pengaruh positif 
dan signifikan. 

Dalam 
penelitian ini, 
peneliti tidak 
menggunakan 
variabel ROE, 
NIM,BOPO, 
DEA, dan 
LDR. 

2 Nahdia 
Kinanti 
Muhamad 
(2015) 

Return Saham 
Profitabilitas 

CAR, NPL, 
dan BOPO 

Variabel yang memiliki 
pengaruh signifikan yaitu 
CAR dan BOPO terhadap 
Profitabilitas. Sedangkan 
NPL tidak berpengaruh 
signifikan terhadarp 
Profitabilitas. 
Variabel NPL dan BOPO 
berpengaruh signifikak 
terhadap return saham. 
Sedangkan variabel  CAR 
tidak berpengaruh 
signifikan. 

Dalam 
penelitian ini, 
peneliti tidak 
menggunakan 
Variabel 
BOPO. 
Variabel 
Profitabilitas 
merupakan 
variabel 
independent. 

3 Armanto 
Witjaksono 
dan Monica 
Nathalia 
(2014)  

Return Saham Risk Profile, 
GCG, BOPO, 
dan CAR 

Variabel GCG 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap return 
saham. Sedangkan 
variabel Risk Profile, 
BOPO, dan CAR tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap return saham. 

Dalam 
penelitian ini, 
peneliti tidak 
menggunakan 
BOPO sebagai 
variabel 
independen. 
Variabel Risk 
Profile yang 
digunakan 
diproxy kan 
dengan NPL. 

4 Ketut Alit 
Suardana 
(2007) 

Return Saham ROA,CAR, 
LDR, dan 
BOPO 

Variabel CAR yang 
memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap  
return saham. Sedangkan 
variabel ROA, LDR, dan 
BOPO tidak berpengaruh 
signifikan. 

Dalam 
penelitian ini, 
peneliti tidak 
menggunakan 
variabel LDR 
dan BOPO 

5 Hiroyuki 
Aman & 
Pascal 
Nguyen 
(2008) 

Corporate 
Governance 

Performance, 
Stock Return, 
Risk Exposure, 
Market 
Efficiency 

Variabel return saham 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
corporate governance. 

penelitian ini 
tidak 
menggunakan 
Performance, 
Risk Exposure, 
Market 
Efficiency  
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Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Penelitian Variable Hasil Penelitian Perbedaan 

Dependent Independent 

6 Rio Malintan 
(2013) 

Return Saham Current 
Ratio, Debt to 
Equity, Price 
Earning 
Ratio, dan 
ROA. 

Variabel PER dan ROA 
memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan 
terhadap return saham  

Dalam penelitian 
ini, peneliti tidak 
menggunakan 
Current Ratio, 
Debt to Equity, 
dan Price 
Earning Ratio. 

7 Tri Gunawan 
(2012) 

Return Saham CAR, NPL, 
Operating 
Expense on 
Operating 
Income Ratio, 
ROA, Loans 
to Deposit 
Ratio, inflasi, 
dan Nilai 
Tukar  

Variabel CAR, NPL, 
Operating Expense on 
Operating Income 
Ratio, ROA, Loans to 
Deposit Ratio, dan Nilai 
Tukar tidak memiliki 
pengaruh yang 
signifikan terhadap 
return saham. Namun 
variabel inflasi 
memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
return saham. 

Dalam penelitian 
ini, peneliti tidak 
menggunakan 
variabel 
Operating 
Expense on 
Operating 
Income Ratio, 
Loans to Deposit 
Ratio, inflasi, 
dan Nilai Tukar 

8 
 

Durga Prasad 
Samontary 
(2010) 
 

Harga Saham Corporate 
governance, 
sales, PAT, 
Net Fixed 
Assets, 
Inventory, 
PBDITA, 
RONW, 
ROCE, 
Prices/Earnin
g, BETA, 
Pric/book 
value, EPS, 
Depreciation, 
Debt/equity. 

Variabel yang 
berpengaruh terhadap 
harga saham adalah 
EPS, Sales, Net Fixed 
Asset, Corporate 
Governance. 
 

Dalam penelitian 
ini, peneliti tidak 
menggunakan 
sales, PAT, Net 
Fixed Assets, 
Inventory, 
PBDITA, 
RONW, ROCE, 
Prices/Earning, 
BETA, 
Pric/book value, 
EPS, 
Depreciation, 
Debt/equity  

9 Sugiyanto 
(2010) 

 

Return Saham Kinerja 
keuangan, 
CSR, GCG, 
Size 

 

GCG tidak signifikan 
terhadap return saham 
pada big company dan 
small company. 

 

Dalam penelitian 
ini, peneliti tidak 
menggunakan 
variabel CSR, 
kinerja 
keuangan, dan 
SIZE 

Sumber: Data diolah  
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tujuan utama penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh pada komponen RBBR terhadap Return Saham secara parsial. 

Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka pemikiran penulis adalah:  

 

 

  

  

	  

   

 

Sumber : Data diolah 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Komponen RBBR terhadap return saham 

 

Dari kerangka pemikiran diatas dapat dilihat bahwa penulis meneliti 

pengaruh variabel Profil risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan yang di 

dapatkan dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di 

dalam industri perbankan di BEI terhadap variabel Return Saham perusahaan 

secara parsial. 
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Kerangka pemikiran diatas menjabarkan pengaruh antara variabel 

independen pertama Profil risiko terhadap variabel dependen yaitu Return Saham 

yang dinilai dengan menggunakan indikator NPL. Pengaruh antara variabel 

independen kedua GCG terhadap variabel dependen Return Saham yang dilihat 

pada Nilai Komposit GCG suatu perusahaan perbankan. Kemudian pengaruh 

antara variabel Independen ketiga rentabilitas terhadap variabel dependen Return 

Saham yang dinilai dengan menggunakan indikator ROA. Dan terakhir variabel 

independen keempat adalah permodalan (capital) terhadap variabel dependen 

Return Saham yang dinilai dengan menggunakan indikator CAR.  

2.10  Pengembangan Hipotesis 

2.10.1 Pengaruh Profil Risiko Terhadap Return Saham 
 

Aspek profil risiko diukur dengan menggunakan Non Performing Loan 

(NPL). NPL merupakan perbandingan antara kredit bermasalah (kurang lancar, 

diragukan, macet) dengan total kredit. NPL merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang disalurkan 

oleh bank. Menurut Karla (2012) NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil 

NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Semakin tinggi 

tingkat kredit macet maka semakin buruk pula kualitas aset yang dimiliki bank. 

Pengaruh profil risiko terhadap return saham dapat dijelaskan dengan 

signalling theory dan efficient market theory, yang merupakan teori dasar dari 

karakteristik suatu pasar modal yang efisien dimana terdapat pemodal-pemodal 
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yang berpengetahuan luas dan informasi tersedia secara luas kepada para pemodal 

sehingga mereka bereaksi secara cepat atas informasi baru yang akhirnya 

berpengaruh terhadap return saham.  Sedangkan Signalling theory yang berupa 

bad news karena semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit 

bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Semakin tinggi 

tingkat kredit macet maka semakin buruk pula kualitas aset yang dimiliki bank 

(Karla, 2012). Dengan begitu investor menganggap bahwa bank tidak mampu 

mengelola kredit yang disalurkan bank dengan baik. Ketidak percayaan investor 

tersebut dapat merubah permintaan atau penawaran harga saham perbankan yang 

akan berpengaruh terhadap return saham yang didapat investor. 

Hasil penelitian dari Devitra (2013)  yang melakukan penelitian terhadap 

perusahaan perbankan di BEI menemukan bahwa variabel NPL memiliki 

pengaruh negatif terhadap harga saham pada perusahaan perbankan. Dengan 

demikian, semakin besar rasio ini maka akan memberikan persepsi yang buruk 

mengenai kondisi bank. Selanjutnya akan berpengaruh terhadap rendahnya harga 

saham yang bersangkutan.  

Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran dan hasil penelitian yang 

telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

𝐇𝟎𝟏 = Tidak terdapat pengaruh negatif profil risiko terhadap return saham 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 
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𝐇𝐚𝟏  = Terdapat pengaruh negatif profil risiko terhadap return saham 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

2.10.2 Pengaruh GCG Terhadap Return Saham 

Aspek Good Corporate Governance menggunakan parameter nilai 

komposit self assessment bank. Pada SE No.15/15/DPNP tingkat penilaian GCG 

dilakukan secara self assessment oleh bank. Untuk memahami penerapan GCG 

pada bank, investor dapat melihat peringkat atau nilai komposit GCG yang sudah 

ada untuk menentukan investasinya. Menurut SE BI No. 15/15/DPNP, semakin 

kecil nilai komposit GCG bank maka kualitas manajemen dalam menjalankan 

operasional bank sangat baik sehingga bank bisa mendapatkan laba. Hal ini berarti 

semakin baik kinerja GCG maka semakin banyak return yang didapat oleh 

investor. Dapat disimpulkan terdapat hubungan yang terbalik atau negatif 

dikarenakan semakin kecil nilai komposit GCG, menunjukkan kinerja yang 

semakin baik, maka return saham akan naik. 

Pengaruh Good Corporate Governance terhadap return saham dapat 

dijelaskan dengan signalling theory dan  Efficient Market Theory, yang 

merupakan teori dasar dari karakteristik suatu pasar modal yang efisien dimana 

terdapat pemodal-pemodal yang berpengetahuan luas dan informasi tersedia 

secara luas kepada para pemodal sehingga mereka bereaksi secara cepat atas 

informasi baru yang akhirnya berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan 

Signalling theory yang berupa Good news yaitu semakin baik kinerja GCG maka 

investor akan merespon positif melalui kenaikan return saham. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa jika suatu bank sudah menerapkan GCG dengan baik maka 

akan memberikan sinyal positif terhadap laba yang akan dihasilkan oleh bank.  

Hasil penelitian Setyawan & Mawardi (2012) yang menyatakan bahwa 

variabel GCG berpengaruh negatif terhadap harga saham, yang akan 

mempengaruhi Return saham secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan Nilai 

Komposit GCG yang semakin kecil menggambarkan kinerja yang semakain 

tinggi. Berarti setiap penurunan skor GCG, maka harga saham akan naik.  Dan 

akan meningkatkan return saham bagi para investor. 

Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran dan hasil penelitian yang 

telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

𝐇𝟎𝟐  = Tidak terdapat pengaruh negatif GCG terhadap return saham 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

𝐇𝐚𝟐 = Terdapat pengaruh negatif GCG terhadap return saham perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI. 

2.10.3 Pengaruh Rentabilitas Terhadap Return Saham 
 

Aspek rentabilitas diproxykan dengan Return on assets (ROA). ROA 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengukur efektivitas kinerja 

perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. 

Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin baik pula posisi bank tersebut dari 

segi penggunaan aset. 

Pengaruh rasio ROA terhadap return saham dapat dijelaskan dengan 
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Efficient Market Theory dan signalling theory, yang berupa Good news yaitu rasio 

ROA yang semakin meningkat menunjukkan posisi bank yang semakin baik dari 

segi penggunaan aset untuk mendapatkan laba. Dengan pencapaian laba yang 

tinggi, maka investor dapat mengharapkan return saham dari investasi yang 

dilakukannya. Dengan begitu keterkatarikan investor akan meningkat. Sedangkan 

Efficient Market Theory, yang merupakan teori dasar dari karakteristik suatu pasar 

modal yang efisien dimana terdapat pemodal-pemodal yang berpengetahuan luas 

dan informasi tersedia secara luas kepada para pemodal sehingga mereka bereaksi 

secara cepat atas informasi baru yang akhirnya berpengaruh terhadap return 

saham.  

Berdasarkan penelitian Malintan (2013) menunjukkan hasil bahwa ROA 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return saham. Hal tersebut sesuai 

dengan teori yang menyatakan ROA yang tinggi berarti rasio profitabilitas juga 

tinggi.  

Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran dan hasil penelitian yang 

telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

𝐇𝟎𝟑  = Tidak terdapat pengaruh positif rentabilitas terhadap return saham 

perusahaan perbankan yang terdaftar BEI.  

𝐇𝐚𝟑    = Terdapat pengaruh positif rentabilitas terhadap return saham perusahaan 

perbankan yang terdaftar BEI.  
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2.10.4  Pengaruh Permodalan Terhadap Return Saham 

Aspek permodalan diproxykan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Pada Peraturan Bank Indonesia No.14/18/PBI/2012 dijelaskan bahwa rasio 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau CAR merupakan 

perbandingan antara modal bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR). CAR dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan permodalan yang 

ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam kegiatan perkreditan dan 

perdagangan surat-surat berharga.  

Pengaruh CAR terhadap return saham dapat dijelaskan dengan signalling 

theory dan  Efficient Market Theory, yang merupakan teori dasar dari karakteristik 

suatu pasar modal yang efisien dimana terdapat pemodal-pemodal yang 

berpengetahuan luas dan informasi tersedia secara luas dan informasi tersedia 

secara luas kepada para pemodal sehingga mereka bereaksi secara cepat atas 

informasi baru yang akhirnya berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan 

Signalling theory yang berupa Good news yaitu CAR yang semakin meningkat 

menunjukkan kemampuan bank yang semakin baik dalam mengelola modalnya 

untuk mendapatkan laba. Semakin besar CAR maka keuntungan bank juga akan 

semakin besar atau semakin kecil risiko suatu bank maka semakin besar 

keuntungan yang diperoleh bank (Yuliani, 2007). Kepercayaan tersebut akan 

dapat merubah permintaan atau penawaran harga saham perbankan yang 

selanjutnya akan berpengaruh terhadap return saham yang didapat.  
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Hasil penelitian Suardana (2007) menunjukan hasil aspek permodalan 

yang dihitung melalui CAR berpengaruh positif terhadap Return saham. 

Penelitian tersebut melakukan penelitian terhadap perusahaan perbankan yang go 

public di BEJ, yaitu CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return 

saham. Hal ini menunjukkan bahwa investor cenderung memperhatikan aspek 

permodalan (CAR) dalam menentukan dan membeli harga saham perbankan.  

Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran dan hasil penelitian yang 

telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

𝐇𝟎𝟒 = Tidak terdapat pengaruh positif permodalan terhadap return saham 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.  

𝐇𝐚𝟒  = Terdapat pengaruh positif permodalan terhadap return saham 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1  Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan adalah bank-bank di Indonesia yang 

tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dengan data penelitian ini menggunakan 

rentang waktu tahun 2010-2013. Penelitian akan menganalisis komponen rasio 

dalam RBBR terhadap return saham yang listed di BEI.  

Adapun data runtun waktu menggunakan periode per tahun. Hal itu 

dimaksudkan agar dapat melihat fluktuasi dari penilaian good corporate 

governance setiap tahunnya. 

3.2  Design Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (hypothesis 

testing). Hypotesis testing adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji 

hipotesis dan umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam 

bentuk hubungan antar variabel (Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999:89). 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa kontribusi variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikatnya serta arah hubungan itu terjadi.  

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

3.3.1  Jenis Data 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan 
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perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Jenis data yang digunakan adalah 

data panel. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data 

runtun waktu (time series) dan seksi silang (cross section). Data panel memiliki 

karakteristik yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode 

waktu Winarno (2011:25). Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tahun 2010- 2013. Periodisasi data penelitian yang mencakup data periode 2010 

sampai dengan 2013 dipandang cukup mewakili kondisi perbankan yang go 

public di Indonesia pada saat itu.  

3.3.2 Teknik Penghimpunan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan 

perusahaan perbankan yang di publikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Data 

tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan 

beberapa dari website perusahaan perbankan yang telah dipublikasi. Data harga 

saham dalam penelitian bersumber dari laporan keuangan yang ada pada BEI dan 

beberapa didapatkan dari website keuangan yaitu www.finance.yahoo.com. 

3.3.3 Sampel Penelitian  

Populasi yang digunakan yaitu semua bank yang telah terdaftar di BEI 

tahun 2013. Populasi semua bank yang telah go public di Indonesia dan terdaftar 

di BEI berjumlah 35 bank. Dari jumlah tersebut, diambil beberapa sampel 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Kriteria yang digunakan dapat 

berdasarkan pertimbangan tertentu.  
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Kriteria yang dijadikan pertimbangan adalah :  

1. Bank telah terdaftar di BEI sejak tahun 2010.  

2. Bank telah menerbitkan laporan keuangan selama 4 tahun berturut-turut 

yaitu tahun 2010- 2013. 

3. Bank memiliki data yang dibutuhkan. 

4. Sampel memiliki laporan self assessment Good Corporate Governance 

tahun 2010-2013.  

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan   variabel  yang  dipengaruhi   atau   yang  

menjadi  akibat  karena  adanya variabel independen (bebas) Sugiyono (2012:59). 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu return saham. Return saham adalah 

keuntungan yang dinikmati investor atas investasi saham yang dilakukannya. 

Return yang diterima oleh investor di pasar modal dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu current income (pendapatan lancar) dan capital gain/capital loss 

(keuntungan selisih harga). Jika harga saham sekarang lebih tinggi dari harga 

saham periode sebelumnya, maka pemegang saham mengalami capital gain. Jika 

yang terjadi sebaliknya maka pemegang saham akan mengalami capital loss. 

Return saham yang diterima investor dinyatakan sebagai berikut:  

Return Saham (RS) = 
(!!!!!!!)

!!!!
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Keterangan: 

RS = Return Saham pada periode ke t  

P!   = Harga Saham pada periode ke t 

P!!!   = Harga Saham sebelum periode ke t (t-1) 

Harga saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga penutupan 

(closing price) pada laporan keuangan perusahaan perbankan di BEI periode 

tahun 2010-2013, karena harga inilah yang menyatakan naik turunnya suatu 

saham (Takarini & Putra, 2013). Periode penelitian didasarkan pada data yang 

digunakan dalam analisis merupakan data historis, artinya data yang telah terjadi 

dan mencerminkan keadaan keuangan yang telah lewat dan bukan mencerminkan 

keadaan keuangan yang sebenarnya terjadi pada saat analisis.  

3.4.2 Variabel Independen 

Menurut Sugiyono (2012:59) Variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Variabel independennya yaitu penilaian tingkat kesehatan 

bank dengan metode RBBR terdiri dari risiko kredit yang akan diproksikan 

dengan Non Performing Loan, Good Corporate Governance yang akan 

diproksikan dengan nilai komposit self assessment bank, Rentabilitas yang akan 

diproksikan dengan Return on Assets, dan permodalan yang akan diproksikan 

dengan Capital Adequacy Ratio.  
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3.4.2.1 Non Performing Loan 

Variabel yang diukur dalam profil risiko adalah rasio Non Performing 

Loan yang merupakan risiko kredit. NPL merupakan perbandingan antara 

kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet) dengan total kredit 

(Khasanah, 2010). Dalam penelitian ini NPL yang digunakan adalah NPL-

gross, dimana sudah dituliskan di dalam SE BI No.3/30/DPNP bahwa kredit 

bermasalah dihitung secara gross (tidak dikurangi PPAP). Bank Indonesia 

menetapkan melalui PBI No.15/2/PBI/2013 yaitu batas maksimum NPL 

sebesar 5%.NPL dapat dirumuskan sebagai berikut :  

𝑁𝑃𝐿 =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡  𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 ×  100% 

Sumber: Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP 

3.4.2.2 Good Corporate Governance (GCG)  

Nilai komposit Good Corporate Governance diperoleh didalam laporan 

keuangan tahunan tiap bank, yang dimana di dalam laporan keuangan tersebut 

masing-masing memberikan nilai komposit. Bank menyampaikan Laporan 

Penilaian Sendiri (Self Assessment) pelaksanaan GCG Bank baik secara 

individual maupun secara konsolidasi  kepada Bank Indonesia, yang dilengkapi 

dengan Kertas Kerja Self Assessment. Pelaksanaan GCG  sebagaimana 

komposit dan peringkat factor GCG yang ada di dalam Peraturan Bank 

Indonesia No. 15/15/PBI/2013 tahun 2013: 
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Tabel 3.1 
Komposit dan Pemeringkatan GCG  

Komposit 
GCG 

Pemeringkatan 
GCG 

Predikat Komposi 

<1,5  1 Sangat baik 
1,5 ≤ 2,5  2 Baik 
2,5 ≤ 3,5  3 Cukup Baik 
3,5 ≤ 4  4 Kurang Baik 
4,5 ≤ 5  5 Tidak Baik 

Sumber : Bank Indonesia 

3.4.2.3 Return on Assets 

Variabel yang diukur dalam rentabilitas adalah rasio Return on Asset 

(ROA). ROA yang juga disebut sebagai rentabilitas ekonomi merupakan  

perbandingan antara laba  sebelum  pajak  dengan rata-rata total asset yang 

digunakan untuk menghasilkan laba tersebut (Siamat, 1993:274). 

Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut :  

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎  𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑒𝑡×  100% 

Sumber: Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP 

3.4.2.4 Capital Adequacy Ratio  

Variabel yang diukur dalam permodalan adalah rasio Capital Adequacy 

Ratio (CAR). CAR merupakan kewajiban penyediaan modal minimum yang 

harus dilakukan oleh bank umum. Bank wajib menyediakan modal minimum 

yang telah ditentukan dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut :  
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𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙  𝐵𝑎𝑛𝑘

  𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔  𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡  𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜×  100% 

Sumber: Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP 

Bank Indonesia menetapkan CAR sebesar 8% pada PBI Nomor: 

14/18/PBI/2012 dengan tujuan untuk memperbaiki kemampuan bank untuk 

menghasilkan pendapatan yang diikuti dengan pertumbuhan laba dan juga untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan bank tersebut.  

Tabel 3.2 
Operasionalisasi Variabel   

  
Variabel  

Definisi 
 

Alat Ukur 
Skala 
Pengu
kuran 

Variabel Dependen 

 
 

Return Saham (RS) 

Return Saham adalah tingkat 
keuntungan yang dinikmati 
oleh pemodal atas suatu 
investasi saham yang 
dilakukannya (Robert, 1997 
didalam Willopo, 2011). 

 
 

RS = 
(!!!!!!!)
!!!!

 

 

Rasio 

Variabel Independen 
 

 

 
 
 
 
 
    
 

 

RBBR 

 
 
 
Profil 
Risiko 

profil risiko (risk profile) 
adalah penilaian terhadap 
risiko inheren dan kualitas 
penerapan manajemen risiko 
dalam aktivitas operasional 
bank.  

 

𝑁𝑃𝐿 =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡  𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
×  100% 

NPL dapat diperoleh dalam neraca 
keuangan dari laporan keuangan tiap bank. 
NPL-Gross 

Rasio 

 
 
 
 
 
GCG 

GCG mengindikasikan 
seberapa besar bank 
memenuhi prinsip GCG. 
Dengan kata lain, manajer 
bank dalam mengatur 
(manage) perusahaan tersebut 
harus baik sesuai dengan 
prinsip ketentuan Bank 
Indonesia  

Nilai Komposit GCG : 

• Nilai komposit <1,5 = Sangat Baik  
• 1,5≤ nilai komposit <2,5 = Baik  
• 2,5≤ nilai komposit <3,5 =Cukup Baik   
• 3,5≤ nilai komposit <4 =Kurang Baik   
• 4,5≤ nilai komposit <5 = Tidak Baik  

 

Interval 
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Tabel 3.2 
Operasionalisasi Variabel   

	  

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

penguk
uran 

  

 

Rentabilitas 

Rentabilitas 
menggambarkan 
kemampuan bank dalam 
meningkatkan laba setiap 
periode atau untuk 
mengukur tingkat efisiensi 
usaha dan profitabilitas 
yang dicapai oleh 
perusahaan. (Esti 2013). 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎  𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑒𝑡

×  100% 

 
ROA dapat diperoleh dalam neraca  
keuangan dari laporan keuangan tiap bank. 

Rasio 

 

 

Permodalan 

adalah dana yang 
ditempatkan pemegang 
saham,pihak pertama pada 
bank yang memiliki 
peranan sangat penting 
sebagai penanggung jika 
adanya kerugian. 
(Siamat,2000:56) 

 
𝐶𝐴𝑅 

 

=
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙  𝐵𝑎𝑛𝑘

  𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔  𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡  𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜
×  100% 

CAR dapat diperoleh dalam neraca 
keuangan dari laporan keuangan tiap bank. 
 

Rasio 

Sumber : Data yang diolah kembali 
 

3.5   Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

antara variabel independen dengan variabel dependen, Untuk mengestimasi 

model tersebut diterapkan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square –

OLS) (Winarno,2011). Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan 

Program Eviews 7.  Model dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 

𝐑𝐒𝐢𝐭   = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐍𝐏𝐋𝐢𝐭 + 𝛃𝟐𝐆𝐂𝐆𝐢𝐭 + 𝛃𝟑𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 + 𝛃𝟒𝐂𝐀𝐑𝐢𝐭 + 𝛆𝐢𝐭 
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Keterangan :  

𝐑𝐒𝐢𝐭   : Return Saham bank i pada periode t 

𝛃𝟎   : Konstanta  

𝛃𝟏,𝛃𝟐,𝛃𝟑,𝛃𝟒 : Koefisien masing-masing variabel independen 

𝐍𝐏𝐋𝐢𝐭 : Non Performing Loan bank i pada periode t (Proksi profil risiko- 
Risiko kredit) 

𝐆𝐂𝐆𝐢𝐭 : Good Corporate Governance bank i pada periode t  

𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 :Return On Assets bank i pada periode t (Proksi Faktor rentabilitas) 

𝐂𝐀𝐑𝐢𝐭 : Capital Adequacy Ratio bank i periode t (Proksi faktor capital) 

𝛆     : Estimasi Error  

3.5.1  Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata–rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum, dan 

nilai minimum (Winarno,2011: 3.9). Tujuan analisis ini adalah untuk melihat 

sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah 

ditetapkan. 

3.5.2  Analisis Regresi Data Panel 

Gabungan antara data seksi silang (cross section) dan data runtun waktu 

(time series) akan membentuk data panel dan data pool (Winarno, 2011: 2.5). 

Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, merupakan data seksi 

silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri atas beberapa waktu, 

sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali masing-masing 

kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno, 2011: 9.1). 
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Menurut Winarno (2011) untuk mengestimasi parameter model dengan 

data panel, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan, yaitu: 

1. Pooled Least Square (Common Effect) 

Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan 

data cross section atau time series. Akan tetapi, untuk data panel 

sebelum membuat regresi kita harus menggabungkan data croos-

section dengan data time-series (pool data). Kemudian data gabungan 

ini diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan 

untuk mengestimasi model dengan metode OLS. 

2. Model Efek Tetap (Fixed Effect) 

Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam 

persamaan model memungkinkan adanya intercept yang tidak 

konstan. Atau dengan kata lain, intercept ini mungkin berubah untuk 

setiap individu dan waktu. Pemikiran inilah yang menjadi dasar 

pemikiran pembentukan model tersebut. 

3. Model Efek Random (Random Effect) 

Bila pada Model Efek Tetap, perbedaan antar individu dan 

atau waktu dicerminkan lewat intercept, maka pada Model Efek 

Random, perbedaan tersebut diakomodasi lewat error. Teknik juga 

juga memperhitukan bahwa error mungkin berkolerasi sepanjang 

time series dan cross section. 
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Dalam Winarno (2011) terdapat langkah pengujian yang harus dilakukan 

untuk menentukan model estimasi yang tepat. Langkah-langkah tersebut adalah: 

Pertama, menggunkana uji signifikasi fixed effect  uji F atau Chow test (Uji 

Chow). Kedua, dengan uji Hausman. 

3.5.2.1. Uji Chow 

 Uji Chow (Chow test) adalah alat untuk menguji test for equality of 

coefficients atau uji kesamaan koefisien dan tes ini ditemukan oleh Gregory Chow 

(Ghozali, 2013). Uji Chow (Chow test) atau likelihood ratio test adalah pengujian 

F statisticts untuk memilih apakah model yang digunakan Common Effect atau 

fixed effect (Winarno, 2011). Uji Chow dalam penelitian ini menggunakan 

program Eviews. Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow adalah sebagai berikut: 

H0 : Model Common Effect 

Ha : Model Fixed Effect 

3.5.2.2 Uji Hausman 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji metode yang paling baik digunakan, 

apakah fixed effect atau random effect. Statistik uji Hausman ini mengikuti 

distribusi statistik Chi Square dengan degree of freedom sebanyak k (jumlah 

variabel bebas). Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka 

model yang tepat adalah model Fixed Effect, sedangkan sebaliknya bila nilai 

statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah 

model Random Effect (Gujarati, 2007). 

Untuk menentukan apakah model Fixed Effect atau model Random Effect 

yang digunakan, maka digunakan kriteria dalam pengujian hausman, yaitu : 
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H0 : Tidak ada kesalahan pengukuran eror (kovarians eror) atau efek individual 

tidak berhubungan dengan regressor yang lain. Berarti model Random Effect 

yang dipilih. 

Ha :  Ada kesalahan pengukuran eror (kovarians eror) atau efek individual 

berhubungan dengan regressor yang lain. Berarti model Fixed Effect yang 

dipilih. 

Rumus untuk nilai w, 

W = transpose (βfem – βrem) x inverse (Vfem – Vrem) x (βfem – βrem) 

Uji Hausman dilakukan dengan membandingkan nilai w dengan χ2 (df = 

jumlah variabel independen). Kriteria pengujian adalah H0 ditolak jika nilai w 

(nilai statistik hausman) lebih besar dari χ2, berarti model yang dipilih adalah fixed 

effect dan sebaliknya H0 tidak ditolak jika w (nilai statistik hausman) lebih kecil 

dari χ2 maka model yang dipilih adalah random effect. 

3.5.3.  Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis dengan 

analisis regresi. Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa model yang diperoleh benar-benar memenuhi asumsi klasik atau tidak, 

yaitu asumsi yang mendasari analisis regresi. 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, (Ghozali, 

2013:160). Uji normalitas dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, 
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Jarque-Bera adalah uji statistic untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal, dimana hipotesis yang akan diuji yaitu (Winarno, 2011: 5.37): 

- H0 = Nilai uji berdistribusi normal 

- Ha = Nilai uji tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian ≥ 0.05 

- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05 

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antarvariabel 

independen, karena melibatkan beberapa variabel independen (Winarno,2011). 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya hubungan linier antar variabel bebas, (Ghozali, 2013:105). Suatu 

persamaan yang baik seharusnya tidak mengandung multikolinearitas. Syarat non-

multikolinearitas yaitu hasil uji multikolinearitas tidak melebihi nilai 0.8 

(Winarno,2011). 

3.5.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2013:110) . Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. 
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Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan Uji 

Durbin-Watson (Gujarati, 2007:122)  . Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

H0 = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

 

Gambar 3.1 

Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

 

 

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dalam model regresi 

linier bisa dilakukan dengan pendeteksian dengan percobaan Durbin-Watson 

(Uji DW) pengambilan keputusan dapat dilihat melalui tabel 3.3 Durbin-

Watson berikut ini : 
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Tabel 3.3 

Uji d Durbin-Watson: Aturan Keputusan 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada otokorelasi positif Tolak 0 <d<dL 

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

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

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

Tidak ada otokorelasi positif 

atau  negatif 

Jangan tolak dU <d<4 - dU 

        Sumber : Damodar N. Gujarati  

3.5.3.4 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas. Kebalikannya jika residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2013:139).  

Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, 

salah satunya dengan menggunakan Uji Park dengan melihat probabilitas 

koefisien masing-masing variabel independen. Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

- H0 = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

- Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 
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Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu: 

- H0 diterima apabila nilai probabilitas signifikansi ≥ 0.05 

- Ha diterima apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 

3.6  Uji Determinasi 

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen. Nilai Adjusted R2 akan selalu berada di antara 0 dan 1. 

Semakin mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen 

untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen (Ghozali 2013:97) . 

Adjusted R2 menyatakan proporsi atau persentase dari total variasi variabel tak 

bebas Y yang dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011: 4.8).  

3.7  Teknik Pengujian Hipotesis 

3.7.1  Uji Parsial (uji t) 

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel- 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2013:98).  Untuk pengujian ini α yang ditetapkan adalah sebesar 5% dimana 

kriteria probability akan dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 

2007:105) : 

- Jika probability < 0.05 maka berpengaruh signifikan 

- Jika probability ≥ 0.05 maka tidak berpengaruh signifikan 

- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif 

- Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1.Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini merupakan perusahaan yang tergolong 

dalam industri perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 

2010-2013. Dari seluruh bank yang menjadi populasi dari penelitian ini kemudian 

dipilih kembali dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga akhirnya 

sampel dari objek terpilih digunakan sebagai model penelitian. Kriteria yang 

digunakan sebagai sampel penelitian ini telah dijelaskan pada bab III. Berikut 

merupakan proses seleksi sampel dalam penelitian ini: 

Tabel 4.1. 

Penentuan Sampel 

No. Kriteria Sampel Jumlah 

1 Bank Umum telah terdaftar di BEI dari tahun 2010-2013. 30 
2 Bank telah menerbitkan laporan keuangan selama 4 tahun 

berturut-turut yaitu tahun 2010- 2013. 
30 

4 Bank yang memiliki data tidak lengkap. (1) 
3 Bank tidak mencantumkan laporan self assessment Good 

Corporate Governance pada tahun 2010-2013. 
(9) 

Jumlah sampel akhir 20 
Periode pengamatan (2010-2013) 4 
Jumlah pengamatan 80 

Sumber: Data diolah penulis
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Berdasarkan	  tablel	  4.1.	  dijelaskan	  bahwa	  terdapat	  20	  sampel	  perusahaan	  

perbankan	   yang	   dijadikan	   penelitian,	   berikut	   ini	   nama–nama	   bank	   yang	  

digunakan	  sebagai	  sampel	  dan	  tanggal	  publikasi	  laporan	  tahunan	  :	  

Tabel 4.2 
 Perusahaan Sampel 

 

No. Nama Bank Kode Listing Tanggal IPO 

1 Bank Central Asia Tbk BBCA 31-May-2000 
2 Bank Bukopin Tbk BBKP 10-Jul-2006 
3 Bank Negara Indonesia Tbk BBNI 25-Nov-1996 
4 Bank Nusantara Parahyangan Tbk BBNP 10-Jan-2001 
5 Bank Rakyat IndonesiaTbk BBRI 10-Nov-2003 
6 Bank Tabungan Negara Tbk BBTN 17-Dec-2009 
7 Bank JTrust Indonesia Tbk BCIC 25-Jun-1997 
8 Bank Danamon Indonesia Tbk BDMN 06-Dec-1989 
9 Bank Pundi Indonesia Tbk BEKS 13-Jul-2001 
10 Bank QNB Indonesia Tbk BKSW 21-Nov-2002 
11 Bank Mandiri Persero Tbk BMRI 14-Jul-2003 
12 Bank CIMB Niaga Tbk BNGA 29-Nov-1989 
13 Bank Permata Tbk BNLI 15-Jan-1990 
14 Bank Pensiunan Nasional Tbk BTPN 12-Mar-2008 
15 Bank Artha Graha Internasional Tbk INPC 29-Aug-1990 
16 Bank Windu Kentjana Internasional Tbk MCOR 03-Jul-2007 
17 Bank of India Indonesia Tbk BSWD 01-May-2002 
18 Bank Mega Tbk MEGA 17-Apr-2000 
19 Bank OCBC NISP NISP 20-Oct-1994 
20 Bank Pan Indonesia Tbk PNBN 29-Dec-1982 

Sumber:	  Bursa	  Efek	  Indonesia	  

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian  

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menjelaskan distribusi dari tiap-tiap variabel yang terdapat 

didalam penelitian. Statistik deskriptif menunjukkan informasi terkait dengan jumlah 
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sampel yang diteliti, nilai rata-rata, nilai tengah atau median, nilai maksimum, nilai 

minimum, standar deviasi pada masing-masing variabel dependen maupun 

independen, skewness, kurtosis, dan jarque-bera. Berikut adalah tabel yang 

menampilkan statistik deskriptif dalam penelitian ini: 

Tabel 4.3. 
Hasil Statistik Deskriptif 

 
 RS NPL GCG ROA CAR 

 Mean  0.072513  0.023427  1.648380  0.022508  0.157287 
 Median  0.016393  0.020900  1.520000  0.020200  0.153400 
 Maximum  1.064421  0.099500  3.000000  0.051500  0.277600 
 Minimum -0.583462  0.002300  1.000000 -0.047500  0.094100 
 Std. Dev.  0.314244  0.017734  0.478574  0.015091  0.033670 
 Skewness  0.751567  2.177025  0.806409 -1.141554  1.226567 
 Kurtosis  3.855944  9.201311  2.986153  8.106920  5.686905 

      
 Sum  5.148393  1.663300  117.0350  1.598100  11.16740 
 Sum Sq. Dev.  6.912465  0.022015  16.03229  0.015942  0.079358 

      
 Observations  71  71  71  71  71 

Sumber: Data diolah sendiri 

 

Hasil tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa dari 71 observasi 

sample,  nilai rata-rata (mean) pada variabel Return Saham (RS) dari seluruh sampel 

perbankan go public tahun 2010-2013 adalah sebesar  0.072513 dengan standar 

deviasi sebesar  0.314244. Return saham tertinggi dicapai oleh Bank Negara 

Indonesia (BBNI) tahun 2010, berdasarkan laporan tahunan yang diterbitkan laba 

BBNI pada 2010 mengalami perubahan kenaikan dari tahun sebelumnya yang sangat 

tinggi dibanding dengan perusahaan lain, dan memberikan pengaruh terhadap harga 

saham yang terus meningkat setahunnya. Return saham terendah dimiliki oleh Bank 
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of India Indonesia	  tahun 2013, berdasarkan finance.yahoo.com perubahan nilai harga 

saham Bank of India Indonesia dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan 

yang sangat drastic dibanding dengan perusahaan lain. Nilai  standar deviasi lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai mean. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa 

bank memiliki nilai return saham di atas atau dibawah nilai rata-rata dan memiliki 

data yang kurang baik karena memiliki sebaran data yang besar. Skewness sebesar 

0.751567, dengan mean lebih besar dari pada median yang menunjukkan bahwa 

distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan. Kurtosis sebesar 3.855944, 

karena lebih dari 3 maka distribusi datanya leptokurtic dibanding dengan data 

berdistribusi normal.  

Hasil tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa dari 71 observasi 

sample,  nilai rata-rata (mean) pada ROA dari seluruh sampel perbankan go public 

tahun 2010-2013 adalah sebesar  0.022508 dengan standar deviasi sebesar   0.015091. 

ROA  tertinggi dicapai oleh Bank Rakyat Indonesia tahun 2012, berdasarkan 

tribunnews.com, Jakarta 2013, hal ini merupakan hasil nyata dari transformasi bisnis 

yang dilakukan BRI selama ini, yaitu memperkuat fokus pada segmen UMKM 

dengan tetap mengedepankan kebijakan prudential banking, memperluas jaringan unit 

kerja dan e-channel, serta melakukan pengembangan e-banking, termasuk juga 

produk dan  layanan berbasis IT lainnya. BRI juga memiliki jaringan dan jangkauan 

layanan tersebar dan terbesar. Dengan begitu BRI memiliki akses ke nasabah makin 

dekat, yang berarti BRI mendapatkan laba yang tertinggi pula. ROA terendah dimiliki 

oleh Bank Pundi Indonesia tahun 2011. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan 
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dengan nilai mean, yang menunjukan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi 

dengan baik. Skewness sebesar -1.141554, dengan mean lebih besar dari pada median 

yang menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan. 

Kurtosis sebesar 8.106920, karena lebih dari 3 maka distribusi datanya leptokurtic 

dibanding dengan data berdistribusi normal.  

Hasil tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa dari 71 observasi 

sample,  nilai rata-rata (mean) pada NPL dari seluruh sampel perbankan go public 

tahun 2010-2013 adalah sebesar 0.023427 dengan standar deviasi sebesar 0.017734. 

NPL tertinggi dicapai Bank Pundi Indonesia tahun 2012, berdasarkan 

tribunnews.com, Jakarta 2012, pada tahun 2011 sampai 2012 merupakan tahun 

investasi dimana Bank Pundi melakukan pembangunan kantor untuk menunjang 

bisnis pembiayaan mikro yang memerlukan jaringan luas untuk melakukan penetrasi 

pasar. Hampir semua kredit tersalurkan di sektor usaha mikro. Hanya saja, saat kredit 

naik, potensi kredit macet atau NPL juga tinggi. Kemudian, NPL terendah dimiliki 

oleh Bank QNB Indonesia tahun 2013. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai mean, yang menunjukan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi 

dengan baik. Skewness sebesar 2.177025, dengan mean lebih besar dari pada median 

yang menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan.  

Kurtosis sebesar 9.201311, karena lebih dari 3 maka distribusi datanya leptokurtic 

dibanding dengan data berdistribusi normal.  

Hasil tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa dari 71 observasi 

sample,  nilai rata-rata (mean) pada GCG dari seluruh sampel perbankan go public 
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tahun 2010-2013 adalah sebesar  1.648380 dengan standar deviasi sebesar  0.478574. 

GCG tertinggi dicapai oleh Bank JTrust Indonesia tahun 2012, berdasarkan laporan 

pelaksanaan	   Good	   Corporate	   Governance	   tahun	   2013,	   hal ini dikarenakan pada 

tahun 2012 bank JTrust Indonesia sedang berada di tahapan	  proses	   implementasi	  

GCG,	   melalui	   penetapan	   rangkaian	   road	  map	   yang	   terprogram.	   Sehingga	   GCG	  

yang	  diterapkan	  masih	  belum	  sempurna.	  GCG terendah dimiliki oleh Bank Central 

Asia tahun 2011 dan 2013, berdasarkan kompas.com tahun 2013, Bank BCA meraih 

predikat The Most Trusted Companies 2013 yang merupakan peringkat perusahaan 

terbaik atas dasar praktik GCG. Hal tersebut dikarenakan tata kelola perusahaan di 

BCA dilaksanakan oleh seluruh jajaran direksi dan karyawan BCA secara konsisten 

memastikan supaya kinerja perusahaan terus sehat sehingga dapat memberikan 

pelayanan terbaik kepada seluruh stakeholder. Dengan selalu memelihara 

kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan hal lainnya. Bank Nusantara 

Parahyangan tahun 2012, dan Bank Internasional Indnesia tahun 2013. Standar 

deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean, yang menunjukan bahwa data di 

dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Skewness sebesar 0.806409, dengan 

mean lebih besar dari pada median yang menunjukkan bahwa distribusi datanya 

memiliki ekor panjang di sisi kanan.  Kurtosis sebesar 2.986153, karena kurang dari 3 

maka distribusi datanya platykurtic dibanding dengan data berdistribusi normal. 	  

Hasil tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa dari 71 observasi 

sample,  nilai rata-rata (mean) pada CAR dari seluruh sampel perbankan go public 
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tahun 2010-2013 adalah sebesar    0.157287 dengan standar deviasi sebesar 0.033670. 

CAR tertinggi dicapai oleh Bank QNB Indonesia tahun 2012 dan CAR terendah 

dimiliki oleh Bank JTrust Indonesia tahun 2011. Standar deviasi lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai mean, yang menunjukan bahwa data di dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik. Skewness sebesar 1.226567, dengan mean lebih besar dari 

pada median yang menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di 

sisi kanan.  Kurtosis sebesar  5.686905, karena lebih dari 3 maka distribusi datanya 

leptokurtis dibanding dengan data berdistribusi normal.  

4.2.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan 

Common Effect atau Fixed Effect. Hasil dari uji Chow adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4. 
Hasil Uji Chow 

 
Redundant Fixed Effects Tests     
Equation: EQ01       
Test cross-section fixed effects    
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
Cross-section F 1.016581 (19,47) 0.4613 
Cross-section Chi-square 24.443107 19 0.1797 

Sumber: Data diolah sendiri 

Berdasarkan tabel 4.4. di atas, diketahui probabilitas chi-square hasil regresi 

persamaan dengan fixed effect sebesar 0.1797. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat 

signifikansi 0.05. Dengan demikian H0 tidak dapat ditolak atau dapat dinyatakan 

diterima, sehingga dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini 

menggunakan model common effect dan tidak dilanjutkan ke uji Hausman. 
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4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel.Sebelum melakukan 

analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 

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

asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan 

dapat menghasilkan hasil estimator yang baik. 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

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

normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi persamaan 

terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal merupakan 

salah satu syarat untuk melakukan teknik analisi regresi data panel. Hasil uji 

normalitas disajikan dalam grafik 4.1 berikut ini: 

 

Gambar 4.1 
 Grafik Histogram 

	  
Sumber: Data diolah sendiri 
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Berdasarkan gambar 4.5 di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah 

terdistribusi dengan normal. Hal tersebut ditunjukkan pada nilai probability 0.133417 

yang berada di atas α = 0.05. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data 

telah terdistribusi normal yang berarti menerima H0 dan menolak Ha. 

Hasil uji normalitas tersebut awalnya tidak terdistribusi normal saat total 

observasi sebanyak 80 observasi yang disebabkan oleh beberapa observasi yang 

memiliki nilai unik atau ekstrim yang menyebabkan ketimpangan pada data. Namun, 

peneliti melakukan outlier atas observasi sebanyak 9 observasi, sehingga dapat 

diperoleh residual yang terdistribusi normal. Pada Tabel 4.6 berikut ini disebutkan 

daftar observasi yang dijadikan outlier dalam penelitian, yaitu : 

Tabel  4.5 
Daftar Outlier Penelitian 

No. Kode Tahun Observasi 
1 BTPN 2010 
2 BNGA 2010 
3 BSWD 2012 
4 BNLI 2010 
5 BCIC 2010 
6 BCIC 2013 
7 BEKS 2010 
8 BKSW 2011 
9 MCOR 2012 

 Sumber: Olahan Penulis 

4.2.3.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier 

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

data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas. Cara untuk melihat 
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masalah di dalam multikolinieritas adalah dengan menggunakan correlation matrix 

seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Multikolinieritas 

 NPL GCG ROA CAR 
NPL  1.000000  0.150419 -0.384083 -0.244054 
GCG  0.150419  1.000000 -0.404104 -0.123505 
ROA -0.384083 -0.404104  1.000000  0.206041 
CAR -0.244054 -0.123505  0.206041  1.000000 

Sumber: Data diolah sendiri 
 

 Syarat untuk menguji multikoleniaritas ini adalah dengan melihat koefisien 

korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka dapat disimpulkan 

bahwa antar variabel independen di dalam penelitian ini tidak ada unsur 

multikoleniaritas. Hasil yang didapat dari correlation matrix di atas menunjukkan 

korelasi antar variabel terdapat cukup rendah dan cukup tinggi. 

4.2.3.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode 

sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Dalam penelitian 

ini, uji autokorelasi pertama dilakukan dengan melihat Durbin-Watson Stat pada 

hasil estimasi regresi. 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Durbin Watson 

 
 

 

 Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 7.1 

Durbin-Watson Statistic 	  	  
DW-stat 2.01079 
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Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson stat 

sebesar 2.01079, yang memiliki dL (batas bawah Durbin-Watson) sebesar 1.4987 

dan dU (batas atas Durbin-Watson) sebesar 1.7358. Maka Durbin-Watson statistik 

lebih besar dari pada dU, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji 

autokorelasi ini diterima dan terbebas dari masalah autokorelasi. 

4.2.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan 

dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan 

dari suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Park. 

Tabel 4.8 
    Hasil Uji Park 

 
Heteroskedasticity Test: Park 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
NPL -4.427448 18.55195 -0.238651 0.8121 
GCG -1.177475 0.682951 -1.724100 0.0894 
ROA 2.656868 23.27841 0.114134 0.9095 
CAR 4.544651 9.228829 0.492441 0.6240 

C -2.629031 2.182552 -1.204568 0.2327 
Sumber: Data diolah sendiri 

Hasil Uji Park pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa probabilitas 

koefisien masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 dari uji heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian, 

penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Karena sebelumnya ada 
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hetero di penelitian  ini maka digunakan uji white cross section yang merupakan 

pembenaran dari uji heteroskedastisitas, agar mendapatkan hasil yang normal.  

4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan terdiri 

dari 20 bank dan jumlah sampel selama 4 tahun sehingga sampel keseluruhan 

sebanyak 80, dengan persamaan sebagai berikut ini: 

 

𝐑𝐒𝐢𝐭   = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐍𝐏𝐋𝐢𝐭 + 𝛃𝟐𝐆𝐂𝐆𝐢𝐭 + 𝛃𝟑𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 + 𝛃𝟒𝐂𝐀𝐑𝐢𝐭 + 𝛆𝐢𝐭 

 

Analisa hasil dari model regresi penelitian menggunakan data sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 
Data Analisis Regresi Linier 

 
Variable 

Independen 
Coef t-Stat Prob. 

C 0.093803 0.538669 0.5919 
NPL -1.64013 -2.720654 0.0083 * 
GCG -0.01231 -0.316267 0.7528 
ROA 3.578425 3.704319 0.0004 * 
CAR -0.3304 -0.489719 0.6260 

R-squared 0.15857 Adjusted R-squared 0.107574 
F-statistic 3.109468 DW-Stat 2.01079 

Prob(F-statistic) 0.020907     
Keterangan: 
*signifikan 1% 

Sumber: Data diolah sendiri 
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Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

𝐑𝐒𝐢𝐭   = 𝟎.𝟎𝟗𝟑𝟖𝟎𝟑− 𝟏.𝟔𝟒𝟎𝟏𝟑𝐍𝐏𝐋𝐢𝐭 − 𝟎.𝟎𝟏𝟐𝟑𝟏𝐆𝐂𝐆𝐢𝐭 + 𝟑.𝟓𝟕𝟖𝟒𝟐𝟓𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 −

                    𝟎.𝟑𝟑𝟎𝟒𝐂𝐀𝐑𝐢𝐭 

 

Dari hasil persamaan linear berganda tersebut maka dapat dianalisis yaitu 

pertama, konstanta sebesar 0.093803 menjelaskan bahwa jika nilai NPL, GCG, ROA, 

dan CAR adalah nol, maka return saham yang terjadi adalah 0.093803. Kedua, 

koefisien regresi NPL sebesar -1.64013 menjelaskan bahwa setiap penambahan NPL 

sebesar 1 maka akan menurunkan return saham sebesar 1.64013. Ketiga, Koefisien 

regresi GCG sebesar -0.012310 menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1 nilai komposit 

GCG maka akan menurunkan return saham sebesar 0.012310. Keempat, Koefisien 

regresi ROA sebesar 3.578425 menjelaskan bahwa setiap penambahan ROA sebesar 

1 maka akan meingkatkan return saham sebesar 3.578425. Dan variabel terakhir 

adalah CAR, Koefisien regresi CAR sebesar -0.3304 menjelaskan bahwa setiap 

penambahan CAR sebesar 1 maka akan menurunkan return saham sebesar 0.33040.  

4.2.5   Koefisien Determinasi 

  Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.9 koefisien determinasi dari persamaan 

penelitian ini (Adjusted R-Squared) adalah sebesar 0.107574 atau 10.7574 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa NPL, GCG, ROA, dan CAR mampu menjelaskan pengaruh 

kepada return saham hanya sebesar 10.7574 %. Sisanya sebesar 89.2426 % 
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dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 

Variabel lainnya dapat berupa penilaian profil risiko yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini yaitu risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, 

risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa 

indikator penilaian tingkat kesehatan bank sesuai Lampiran I SE No. 13/24/DPNP. 

4.2.6  Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1 Uji t (Uji Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel 

independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: Non Performing Loan 

berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan hasil regresi persamaan 

pada tabel 4.9 di atas, ditemukan nilai probabilitas NPL sebesar 0.0083 atau 

lebih kecil dari nilai signifikansi 1%, dan koefisien regresi dari variabel NPL  

menunjukkan nilai -1.64013. Hal tersebut menunjukkan bahwa NPL 

berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham, sehingga bisa 

dinyatakan bahwa H!"    dalam penelitian ini tidak terbukti. 

b. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: Good Corporate Governance 

berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan hasil regresi persamaan 

pada tabel 4.9 di atas, ditemukan nilai probabilitas GCG sebesar 0.7528 atau 
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lebih besar dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variabel 

GCG menunjukkan nilai -0.01231. Hal tersebut menunjukkan bahwa GCG 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham, sehingga bisa 

dinyatakan bahwa H!" dalam penelitian ini terbukti. 

c. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Return on Assets  berpengaruh 

terhadap return saham. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.9 di 

atas, ditemukan nilai probabilitas ROA sebesar 0.0004 atau lebih kecil dari 

nilai signifikansi 1%, dan koefisien regresi dari variabel ROA menunjukkan 

nilai -3.578425. Hal tersebut menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif 

signifikan terhadap return saham, sehingga bisa dinyatakan bahwa H!" 

dalam penelitian ini tidak terbukti. 

d. Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu: Capital Adequacy Ratio 

berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan hasil regresi persamaan 

pada tabel 4.9 di atas, ditemukan nilai probabilitas CAR sebesar 0.626 atau 

lebih besar dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variabel 

CAR menunjukkan nilai -0.3304. Hal tersebut menunjukkan bahwa CAR 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham, sehingga bisa 

dinyatakan bahwa H!" dalam penelitian ini terbukti. 
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4.2.7 Analisis Hasil  

4.2.7.1 Pengaruh Profil Risiko terhadap return saham 

Pengaruh profil risiko yang menggunakan parameter Non Performing Loan  

menunjukan hasil pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -1.64013 dan probabilitas 

sebesar 0.0083 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.01. Koefisien yang 

bertanda negatif menunjukkan bahwa semakin besar profil risiko perusahaan maka 

akan menurunkan return saham, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin kecil profil 

risiko perusahaan maka semakin meningkatkan return saham.  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi NPL maka akan 

semakin besar potensi risiko kredit bank yang semakin memburuk. Jika tidak segerera 

diantisipasi maka akan menguras sumber daya usaha bank sehingga dapat 

mengganggu perputaran dana masyarakat yang tersimpan didalam bank tersebut dan 

menyebabkan semakin besarnya opportunity cost yang harus ditanggung oleh bank 

sehingga menurunkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba, yang secara tidak 

langsung dapat menurunkan return  yang didapat pemegang saham. NPL merupakan 

rasio penilaian bank yang sangat diperhatikan oleh masyarakat secara umum maupun 

regulator. Sehingga, profil risiko memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham 

yang didapat investor. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Devitra (2013) 

dan Muhamad (2015), yang menyatakan bahwa NPL memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap return saham.  
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4.2.7.2 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap return saham 

Pengaruh Good Corporate Governance yang menggunakan alat ukur yaitu 

nilai komposit GCG menunjukan hasil pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

return saham. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -0.01231 dan 

probabilitas sebesar 0.7528 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. 

Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa semakin besar GCG perusahaan 

maka akan semakin mengurangi return saham, begitu juga sebaliknya yaitu jika 

semakin kecil GCG perusahaan maka semakin besar return yang dimiliki pemegang 

saham.  

Hasil yang menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham, dikarenakan menurut para investor penilaian GCG belum 

menggambarkan suatu tata kelola perusahaan yang akurat. Hal ini dikarenakan 

penilaian yang dilakukan dengan cara self assessment dimana penilaian dilakukan 

oleh perusahaan itu sendiri. Dengan begitu para investor masih meragukan 

keakuratannya. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai koefisien pada regresi GCG yang 

sangat kecil. 

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Sugiyanto (2010), 

Samontary (2010), dan Aman & Nguyen (2008) menyatakan dari hasil penelitiannya 

bahwa GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.  

4.2.7.3 Pengaruh rentabilitas terhadap return saham 

Pengaruh rentabilitas yang diukur dengan menggunakan parameter Return on 

Assets terhadap return saham menunjukan hasil berpengaruh positif dan signifikan. 
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Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar   3.578425 dan probabilitas 

sebesar 0.0004 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.01. Koefisien yang 

bertanda positif menunjukkan bahwa semakin besar rentabilitas maka akan 

meningkatkan return saham perusahaan, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin 

kecil rentabilitas maka semakin menurunkan return yang dimiliki pemegang saham.  

Semakin besar ROA maka kinerja perusahaan tersebut semakin baik, hal ini 

juga menunjukkan semakin efektifnya perusahaan dalam memanfaatkan asetnya 

untuk menghasilkan laba. Dengan semakin meningkatnya ROA maka kinerja 

perusahaan yang ditinjau dari rentabilitas semakin baik. 

Hasil penelitian ini memberikan dukungan bahwa perusahaan yang lebih 

banyak memiliki laba bersih dibanding dengan total asetnya akan memberikan 

kepercayaan kepada investor. ROA yang tinggi menunjukkan rentabilitas perusahaan 

yang semakin baik dalam pencapaian labanya sehingga akan mengakibatkan 

peningkatan return yang dinikmati oleh pemegang saham. Hal ini dapat 

diinterpretasikan bahwa variabel rentabilitas perusahaan perbankan perlu diperhatikan 

oleh investor dalam berinvestasi khususnya pada saham perusahaan perbankan. Hal 

ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh 

positif terhadap return saham yang artinya jika ROA naik atau tinggi, menunjukkan 

rentabilitas perusahaan semakin baik akibatnya return saham yang dinikmati oleh 

investor juga akan semakin naik. 
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Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Malintan (2013), 

Hendrayana (2015), dan Tidjani (2014) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa 

ROA berpengaruh positif dan signifikan  terhadap return saham. 

4.2.7.4 Pengaruh permodalan terhadap return saham 

Pengaruh permodalan yang menggunakan parameter Capital Adequacy Ratio 

menunjukan hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -0.3304 dan probabilitas 

sebesar 0.626 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang 

bertanda negatif menunjukkan bahwa semakin besar permodalan maka akan 

menurunkan return saham perusahaan, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin 

kecil CAR maka semakin meningkatkan return saham. 

Permodalan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, disebabkan 

karena proporsi pembentuk modal sendiri pada perusahaan perbankan banyak yang 

berasal dari modal pelengkap, yaitu dari modal pinjaman dan pinjaman sub-ordinasi. 

Hal ini berarti harus diimbangi pula dengan kemampuan bank untuk membayar 

hutang-hutangnya. Modal pinjaman yang besar berarti bahwa bank harus membayar 

biaya bunga yang lebih besar pula. Jika kondisi tersebut yang terjadi, meskipun 

sebuah bank memiliki rasio CAR diatas 8%, sewaktu-waktu dapat mengalami 

penurunan. Hal tersebut menyebabkan investor menjadi kurang memperhatikan CAR 

dalam berinvestasi, sehingga permodalan tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Gunawan (2012), 

Muhamad (2015), Witjaksono (2014), dan Kurniadi (2012) menyatakan dari hasil 
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penelitiannya bahwa CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return 

saham.  

4.3. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh profil risiko, 

GCG, Rentabilitas, dan Permodalan terhadap return saham perusahaan yang termasuk 

dalam industri Perbankantahun 2010-2013, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan 

pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak investor, pihak manajerial, dan 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruh dari tingkat kesehatan 

bank menggunakan komponen rasio Risk Based Bank Rating (RBBR) terhadap return 

saham pada yang termasuk dalam Bursa Efek Indonesia periode 2010- 2013. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat dikatakan bahwa komponen 

RBBR perusahaan terutama rentabilitas dan profil resiko yang dapat digunakan oleh 

investor untuk memprediksi return saham perusahaan perbankan yang terdaftar pada 

BEI periode 2010-2013. Penelitian ini menegaskan bahwa variabel rentabilitas dan 

profil resiko mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Investor 

sebaiknya memperhatikan informasi-informasi rasio keuangan yang dikeluarkan oleh 

perbankan yaitu ROA dan NPL karena informasi tersebut berpengaruh terhadap 

return saham dan agar investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam 

berinvestasi pada saham di BEI. 

Dikatakan bahwa rentabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini mengidentifikasi bahwa 

peningkatan pada profitabilitas perusahaan dapat meningkatkan return yang akan 
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didapat oleh investor. Dengan begitu perbankan senantiasa perlu menjaga kondisi 

profitabilitas pada kondisi yang baik atau sehat. Langkah–langkah untuk 

mempertahankan dan meningkatkan ROA dapat dilakukan dengan lebih efisien dan 

efektif dalam melakukan operasional. Penekanan ini adalah melakukan penekanan 

biaya – biaya sehingga laba bersih setelah pajak dapat ditingkatkan.  

Profil risiko yang diproksikan dengan NPL berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap return saham. Hal ini mengidentifikasi bahwa besarnya risiko 

kredit yang dimiliki perusahaan perbankan akan menurunkan laba perusahaan 

sehingga return yang diberikan perusahaan perbankan kecil. Dengan begitu 

perusahaan harus menurunkan nilai NPL dengan menekan angka kredit bermasalah 

tersebut dengan menyelesaikan tiga tingkatan kredit bermasalah tersebut yaitu kredit 

kurang lancer, diragukan, dan kredit macet. Selain itu juga dapat melakukan 

Reschedulling, Reconditioning, dan Restructuring serta penyitaan jaminan atau 

menjual kredit kepada pihak lain sebagai cara untuk mengatasi kredit bermasalah 

yang dihadapi oleh bank. 

Hasil dari GCG memiliki pengaruh yang tidak signifikan, artinya komposit 

GCG kemungkinan bukan salah satu faktor investor dalam menentukan perusahaan 

mana yang memiliki return saham yang baik. Menurut para investor penilaian GCG 

belum menggambarkan suatu tata kelola perusahaan yang akurat atau sesungguhnya. 

Hal ini dikarenakan penilaian yang dilakukan dengan cara self assessment dimana 

penilaian dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Dengan begitu para investor masih 

meragukan keakuratannya.. Para stakeholder dapat melihat faktor–faktor lain seperti 
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kondisi perekonomian suatu negara, kondisi persaingan antar bank, kinerja 

perusahaan, kondisi pasar, dan lain-lain. Hal ini bisa dijadikan pertimbangan bagi 

regulator bahwa nilai komposit GCG bukan salah satu variabel untuk menjelaskan 

pengaruh terhadap return saham perushaan. 

Hasil terakhir dari penelitian ini yaitu permodal yang diproksikan dengan 

CAR dan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap return saham. Dilihat dari 

hasil yang tidak signifikan, kemungkinan variabel CAR bukanlah komponen yang 

digunakan investor dalam menentukan pilihannya dalam menentukan return saham 

dari segi permodalan. Rata-rata CAR perbankan periode 2010-2013 di BEI adalah 

0.157287 atau 15.7287 % yang menunjukkan tingkat kecukupan modal perbankan 

sudah diatas 8 % dan sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Maka para 

investor pada saat itu tidak menjadikan CAR nilai untuk perhitungan dalam 

menentukan return saham, karena sudah dianggap baik.  

Alasan lainnya adalah meskipun sebuah bank memiliki rasio CAR diatas 8%, 

namun bank sewaktu-waktu dapat mengalami penurunan. Hal ini bisa dijadikan 

pertimbangan bagi para akademisi bahwa pada kasus di Indonesia periode 2010 

sampai 2013, permodalan tidak berpengaruh terhadap return saham sehingga dapat 

dilakukan penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian yang dibahas pada bab 

sebelumnya adalah : 

1. Rentabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap return saham, semakin 

tinggi Return on Assets maka return saham akan meningkat. ROA yang 

tinggi menunjukkan rentabilitas perusahaan yang semakin baik dalam 

pencapaian labanya sehingga akan mengakibatkan peningkatan return yang 

dinikmati oleh pemegang saham 

2. Profil Risiko berpengaruh signifikan negatif terhadap return saham, 

semakin tinggi Non Performing Loan maka return saham akan memurun. 

Jika tidak segerera diantisipasi maka akan menguras sumber daya usaha 

bank, sehingga dapat mengganggu perputaran dana masyarakat yang 

tersimpan didalam bank tersebut dan menyebabkan semakin besarnya 

opportunity cost yang harus ditanggung oleh bank sehingga menurunkan 

kemampuan bank untuk menghasilkan laba, yang secara tidak langsung 

dapat menurunkan return  yang didapat pemegang saham. 

3. Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. dikarenakan menurut para investor penilaian GCG belum 

menggambarkan suatu tata kelola perusahaan yang akurat. Hal ini 

dikarenakan penilaian yang dilakukan dengan cara self assessment dimana 

penilaian dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Dengan begitu para
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investor masih meragukan keakuratannya. Hal ini juga dapat dilihat dari 

nilai koefisien pada regresi GCG yang sangat kecil. 

4. Permodalan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal 

tersebut disebabkan karena proporsi pembentuk modal sendiri pada 

perusahaan perbankan banyak yang berasal dari modal pelengkap, yaitu 

dari modal pinjaman dan pinjaman sub-ordinasi. Hal ini berarti harus 

diimbangi pula dengan kemampuan bank untuk membayar hutang-

hutangnya. Modal pinjaman yang besar berarti bahwa bank harus 

membayar biaya bunga yang lebih besar pula. Jika kondisi tersebut yang 

terjadi, meskipun sebuah bank memiliki rasio CAR diatas 8%, sewaktu-

waktu dapat mengalami penurunan. Hal tersebut menyebabkan investor 

menjadi kurang memperhatikan CAR dalam berinvestasi, sehingga 

permodalan tidak berpengaruh terhadap return saham. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Jumlah sampel dalam penelitian ini hanya mencakup 20 perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2010-2013, dengan total 80 observasi. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen dari 81 indikator 

penilaian tingkat kesehatan bank metode Risk Based Bank Rating sesuai 

lampiran I SE No. 13/24/DPNP  
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5.3 Saran 

Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang 

diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah : 

1. Rentabilitas dan profil resiko dapat digunakan oleh investor untuk 

memprediksi return saham perusahaan perbankan. 

2. Perbankan senantiasa perlu menjaga kondisi profitabilitas pada kondisi 

yang baik atau sehat. Dengan cara mempertahankan dan meningkatkan 

ROA dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif dalam melakukan 

operasional. 

3. Manajer perusahaan harus menurunkan nilai NPL dengan menekan angka 

kredit bermasalah. Kemudian dapat melakukan Reschedulling, 

Reconditioning, dan Restructuring serta penyitaan jaminan. 

4. Pertimbangan bagi regulator bahwa nilai komposit GCG bukan salah satu 

variabel untuk menjelaskan pengaruh terhadap return saham perushaan. 

5. Diharapkan dapat menambah jumlah sampel dalam penelitian selanjutnya, 

sehingga akan lebih valid dalam hasil yang diperoleh.  

6. Untuk penelitian selanjutnya agar diharapkan dapat menambah periode 

waktu penelitian lebih dari empat tahun dan menggunakan variabel 

independen lainnya seperti risiko pasar, risiko operasional dan lainnya yang 

dapat memperkaya kajian penelitian. 
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LAMPIRAN 

  
       
       

Lampiran I : Data Penelitian 
    

       
       

Perusahaan Tahun NPL GCG ROA CAR Return Saham 
BBCA 2010 0.006 1.35 0.035 0.135 0.319587629 
BBCA 2011 0.005 1 0.038 0.127 0.25 
BBCA 2012 0.004 1.08 0.036 0.142 0.15 
BBCA 2013 0.004 1 0.038 0.157 0.043478261 
BBKP 2010 0.0322 1.525 0.0165 0.1206 0.730723508 
BBKP 2011 0.0288 1.5 0.0187 0.1271 -0.073512028 
BBKP 2012 0.0266 2.5 0.0183 0.1634 0.051724138 
BBKP 2013 0.0226 2 0.0175 0.1512 0.016393443 
BBNI 2010 0.043 1.4 0.025 0.186 1.064420577 
BBNI 2011 0.0361 1.25 0.0294 0.1763 -0.019354839 
BBNI 2012 0.0284 1.3 0.0292 0.1667 -0.013157895 
BBNI 2013 0.0217 2 0.0336 0.1509 0.053333333 
BBNP 2010 0.0067 1.7 0.014 0.1276 0.000851789 
BBNP 2011 0.0088 1.6 0.0153 0.1345 0.057021277 
BBNP 2012 0.0097 1 0.0157 0.1217 0 
BBNP 2013 0.0092 2 0.0158 0.1575 0.191626409 
BBRI 2010 0.0278 1.45 0.0464 0.1376 0.37254902 
BBRI 2011 0.0232 1.3 0.0493 0.1496 0.285714286 
BBRI 2012 0.0183 1.2 0.0515 0.1695 0.02962963 
BBRI 2013 0.0163 1.27 0.0503 0.1699 0.043165468 
BBTN 2010 0.0326 1.23 0.0205 0.1674 0.954151177 
BBTN 2011 0.0275 1.18 0.0203 0.1503 -0.262523779 
BBTN 2012 0.0409 1.35 0.0194 0.1769 0.24677558 
BBTN 2013 0.0405 2 0.0179 0.1562 -0.4 
BCIC 2011 0.0624 2.25 0.0217 0.0941 0 
BCIC 2012 0.039 2.75 0.0106 0.1009 0 

BDMN 2010 0.03 1.275 0.028 0.16 0.252829335 
BDMN 2011 0.025 1.45 0.026 0.176 -0.259259259 
BDMN 2012 0.024 1.5 0.027 0.189 0.37804878 
BDMN 2013 0.019 1.55 0.025 0.179 -0.331858407 
BEKS 2011 0.0912 1.95 -0.0475 0.1202 -0.310126582 
BEKS 2012 0.0995 1.52 0.0098 0.1327 0.100917431 
BEKS 2013 0.0675 1.52 0.0123 0.1143 -0.3 
BKSW 2010 0.0191 2.475 0.0017 0.0992 0.408653846 
BKSW 2012 0.0073 1.975 -0.0081 0.2776 -0.029126214 
BKSW 2013 0.0023 1.45 0.0007 0.1873 -0.1 
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Perusahaan Tahun NPL GCG ROA CAR Return Saham 
BMRI 2010 0.024 1.1 0.034 0.134 0.382951103 
BMRI 2011 0.0218 1.1 0.0337 0.1534 0.056007509 
BMRI 2012 0.0174 1.5 0.0355 0.1548 0.2 
BMRI 2013 0.016 2 0.0366 0.1493 -0.030864198 
BNGA 2011 0.0264 1.11 0.0285 0.1316 -0.361256545 
BNGA 2012 0.0229 1.08 0.0318 0.1516 -0.098360656 
BNGA 2013 0.0223 1.53 0.0276 0.1536 -0.163636364 
BNLI 2011 0.0204 1.15 0.0166 0.1407 -0.240114613 
BNLI 2012 0.0137 1.3 0.017 0.1586 -0.00678733 
BNLI 2013 0.0102 2 0.0155 0.1428 -0.043280182 
BTPN 2011 0.007 1.175 0.044 0.205 0.287878788 
BTPN 2012 0.006 1.425 0.047 0.215 0.544117647 
BTPN 2013 0.007 1.51 0.045 0.231 -0.180952381 
INPC 2010 0.0258 2.05 0.0076 0.1452 0.407894737 
INPC 2011 0.0296 2 0.0072 0.1265 -0.102803738 
INPC 2012 0.0085 2 0.0066 0.1645 0.15625 
INPC 2013 0.0196 2 0.0139 0.1731 -0.18018018 

MCOR 2010 0.0208 2.05 0.0111 0.179 0.232758621 
MCOR 2011 0.0218 2.71 0.0096 0.1167 0.258741259 
MCOR 2013 0.0169 2 0.0174 0.1468 -0.24852071 
MEGA 2010 0.009 1.7 0.0245 0.1478 0.380055402 
MEGA 2011 0.0098 2.43 0.0229 0.1186 0.263348053 
MEGA 2012 0.0209 2.68 0.0274 0.1683 -0.042580235 
MEGA 2013 0.0217 2.4 0.0114 0.1574 -0.319615002 
NISP 2010 0.02 1.1 0.0109 0.1604 0.699575372 
NISP 2011 0.0126 1.25 0.0191 0.1375 -0.364772017 
NISP 2012 0.0091 1.175 0.0179 0.1649 0.494591937 
NISP 2013 0.0073 2 0.0181 0.1928 -0.190789474 
PNBN 2010 0.0436 1.65 0.0187 0.1658 0.5 
PNBN 2011 0.0213 1.6 0.0185 0.1532 -0.315789474 
PNBN 2012 0.0169 1.45 0.0196 0.1467 -0.192307692 
PNBN 2013 0.0356 2 0.0202 0.175 0.047619048 
BSWD 2010 0.0355 1.68 0.0293 0.2691 0 
BSWD 2011 0.0198 1.68 0.0366 0.2319 0 
BSWD 2013 0.0159 1.6 0.038 0.1526 -0.583461736 
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Lampiran II : Data Outpit Hasil Penelitian 

	  
STATISTIK	  DESKRIPTIF	  
	  

 RS NPL GCG ROA CAR 
 Mean  0.072513  0.023427  1.648380  0.022508  0.157287 
 Median  0.016393  0.020900  1.520000  0.020200  0.153400 
 Maximum  1.064421  0.099500  3.000000  0.051500  0.277600 
 Minimum -0.583462  0.002300  1.000000 -0.047500  0.094100 
 Std. Dev.  0.314244  0.017734  0.478574  0.015091  0.033670 
 Skewness  0.751567  2.177025  0.806409 -1.141554  1.226567 
 Kurtosis  3.855944  9.201311  2.986153  8.106920  5.686905 
 Sum  5.148393  1.663300  117.0350  1.598100  11.16740 
 Sum Sq. Dev.  6.912465  0.022015  16.03229  0.015942  0.079358 
 Observations  71  71  71  71  71 
 

	  
REGRESI	  LINIER	  BERGANDA	  
	  
Dependent Variable: RS 

Method: Panel EGLS (Cross-section weights) 

Date: 04/13/16   Time: 08:18 

Sample: 2010 2013 

Periods included: 4 
Cross-sections included: 20 

Total panel (unbalanced) observations: 71 
Linear estimation after one-step weighting matrix 

White period standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

NPL -1.64013 0.602844 -2.720654 0.0083 

GCG -0.01231 0.038914 -0.316267 0.7528 

ROA 3.578425 0.966014 3.704319 0.0004 

CAR -0.3304 0.674666 -0.489719 0.626 

C 0.093803 0.174138 0.538669 0.5919 

Weighted Statistics 

R-squared 0.15857     Mean dependent var 0.104167 

Adjusted R-squared 0.107574     S.D. dependent var 0.323168 

S.E. of regression 0.308511     Sum squared resid 6.28183 

F-statistic 3.109468     Durbin-Watson stat 2.01079 

Prob(F-statistic) 0.020907     

Unweighted Statistics 

 R-squared 0.002493     Mean dependent var 0.072513 

Sum squared resid 6.895234     Durbin-Watson stat 2.200536 
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HASIL	  UJI	  CHOW	  	  
 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.016581 (19,47) 0.4613 

Cross-section Chi-square 24.443107 19 0.1797 
     
          

	  
	  
	  
HASIL	  UJI	  NORMALITAS 
 

	  
	  
	  
	  
	  
HASIL	  UJI	  MULTIKOLINIERITAS 

	  
 
  NPL GCG ROA CAR 

NPL  1.000000  0.150419 -0.384083 -0.244054 
GCG  0.150419  1.000000 -0.404104 -0.123505 
ROA -0.384083 -0.404104  1.000000  0.206041 
CAR -0.244054 -0.123505  0.206041  1.000000 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2013
Observations 71

Mean       0.006292
Median  -0.038917
Maximum  0.646287
Minimum -0.548617
Std. Dev.   0.299500
Skewness   0.405481
Kurtosis   2.160889

Jarque-Bera  4.028557
Probability  0.133417
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HASIL	  UJI	  AUTOKORELASI	  
	  
Dependent Variable: RS 

Method: Panel EGLS (Cross-section weights) 

Date: 04/13/16   Time: 08:18 

Sample: 2010 2013 

Periods included: 4 
Cross-sections included: 20 

Total panel (unbalanced) observations: 71 
Linear estimation after one-step weighting matrix 

White period standard errors & covariance (d.f. corrected) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

NPL -1.64013 0.602844 -2.720654 0.0083 

GCG -0.01231 0.038914 -0.316267 0.7528 

ROA 3.578425 0.966014 3.704319 0.0004 

CAR -0.3304 0.674666 -0.489719 0.626 

C 0.093803 0.174138 0.538669 0.5919 

Weighted Statistics 

R-squared 0.15857     Mean dependent var 0.104167 

Adjusted R-squared 0.107574     S.D. dependent var 0.323168 

S.E. of regression 0.308511     Sum squared resid 6.28183 

F-statistic 3.109468     Durbin-Watson stat 2.01079 

Prob(F-statistic) 0.020907     

Unweighted Statistics 

 R-squared 0.002493     Mean dependent var 0.072513 

Sum squared resid 6.895234     Durbin-Watson stat 2.200536 
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HASIL	  UJI	  HETEROSKEDASTISITAS	  
 
Dependent Variable: LOG(RESID2)  
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/12/16   Time: 21:33   
Sample: 2010 2013   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 20   
Total panel (unbalanced) observations: 71  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROA 2.656868 23.27841 0.114134 0.9095 

NPL -4.427448 18.55195 -0.238651 0.8121 
GCG -1.177475 0.682951 -1.724100 0.0894 
CAR 4.544651 9.228829 0.492441 0.6240 

C -2.629031 2.182552 -1.204568 0.2327 
     
     R-squared 0.065478     Mean dependent var -3.899061 

Adjusted R-squared 0.008840     S.D. dependent var 2.509675 
S.E. of regression 2.498557     Akaike info criterion 4.737124 
Sum squared resid 412.0239     Schwarz criterion 4.896467 
Log likelihood -163.1679     Hannan-Quinn criter. 4.800489 
F-statistic 1.156087     Durbin-Watson stat 0.974142 
Prob(F-statistic) 0.338257    
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