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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis perbedaan 

kinerja keuangan dan kinerja saham antara bank konglomerat dan bank beroperasi 

tunggal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variable yang digunakan 

untuk mengukur kinerja keuangan dalam penilitian ini adalah Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Return on Asset (ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non 

Performing Loan (NPL), serta Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) yang diukur menggunakan rasio. Sedangkan variable yang 

digunakan untuk mengukur kinerja saham dalam penelitian ini adalah Price Book 

Value (PBV) yang diukur menggunakan rasio. Pemilihan sampel menggunakan 

metode purposive sampling dan sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 4 bank 

untuk kelompok bank konglomerat serta 4 bank untuk kelompok bank beroperasi 

tunggal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Data 

diperoleh dari data sekunder yaitu website Bursa Efek Indonesia (BEI) serta 

website yahoo finance. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji beda dengan 2 sampel yang tidak berkaitan (independent). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan 

dalam variable ROA, LDR, serta BOPO antara kelompok bank konglomerat 

dengan kelompok bank beroperasi tunggal. Tidak terdapat perbedaan kinerja 

keuangan dalam variable CAR dan NPL antara kelompok bank konglomerat 

dengan kelompok bank beroperasi tunggal karena diatur ketat oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Dan terdapat perbedaan kinerja saham dalam variable PBV 

antara kelompok bank konglomerat dengan kelompok bank beroperasi tunggal. 
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Secara umum, kinerja keuangan dan kinerja saham kelompok bank konglomerat 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok bank beroperasi tunggal. 

Kata kunci: CAR, ROA, LDR, NPL, BOPO, PBV, dan Bank 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to analyze the difference between financial 

performance and share performance on conglomeration bank and single 

operational bank. Financial performance is measured by Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Return on Asset (ROA),Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing 

Loan (NPL), and operational expense divided by operasional income (BOPO) 

whereas share performance is measured by Price Book Value (PBV) and it uses 

ratio method. This research uses purposive sampling method with criteria such as 

banks should be listed on IDX and researcher obtains samples from Indonesia 

Stock Exchange (IDX) website and yahoo finance website during 2011-2015. 

Difference analytical is used in this research with unrelated samples. 

The result of this research from financial performance variables shows 

there are differences between 3 variables (ROA, LDR, And BOPO) and each 2 

groups of bank (conglomeration bank and single operational bank) while another 

2 variables (CAR, NPL) don't have any difference with each 2 groups of bank due 

to tight rules from OJK. And the last is there are difference on share performance 

from PVB variable between each 2 groups of bank. In generally, financial 

performance and share performance on conglomeration bank are higher than 

single operational bank. 

Keyword: CAR, ROA, LDR, NPL, BOPO, PBV, and Bank
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1 
Indonesia Banking School 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Investasi merupakan aktivitas terkait sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan dimasa yang akan datang. Seorang investor membeli sejumlah 

saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga 

saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai imbalan 

atas waktu dan risiko yang terkait dengan suatu investasi. Istilah investasi 

dapat berkaitan dengan berbagai macam aktivitas, misalnya menginvestasikan 

sejumlah dana pada real asset maupun financial asset (Tandelilin, 2010:2). 

Kegiatan investasi dapat dilakukan pada beberapa sektor, yaitu pasar modal, 

pasar uang, real estate dan emas. 

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek 

yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

Pasar modal (capital market) dapat juga diartikan sebagai pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik 

berupa obligasi (surat hutang), saham, reksa dana maupun instrumen lainnya. 

Pasar modal juga menjadi salah satu indikator penting dalam perekonomian 

suatu negara, hal ini dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi pada negara 

tersebut (Simanjuntak, 2015). Menurut Tandelilin (2010:26) pasar modal 

dapat juga berfungsi sebagai lembaga perantara (intermediaries). Fungsi ini 

Uji Beda Kinerja..., Resty Wulandari, Ak.-IBS, 2016



2 
 

Indonesia Banking School 
 

menunjukkan peran penting pasar modal dalam menunjang 

perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang 

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, pasar 

modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan 

adanya pasar modal maka pihak investor dapat memilih alternatif investasi 

yang memberikan return yang paling optimal. Investasi yang memberikan 

return relatif yang paling besar adalah sektor-sektor yang paling produktif di 

pasar. Dengan demikian, dana yang berasal dari investor dapat digunakan 

secara produktif oleh perusahaan-perusahaan tersebut. 

Salah satu instrumen pada pasar modal adalah saham. Menurut Aziz 

(2016:76) saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan 

investor individual atau investor institusional atau trader atas investasi 

mereka atau sejumlah dana yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan yang telah go public menerbitkan sahamnya di pasar 

modal, begitu pula dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam 

bidang perbankan merupakan bagian dari pasar modal. Sedangkan investasi 

saham yaitu berupa proses jual beli saham di pasar modal. Karakteristik 

saham itu sendiri antara lain dapat memperoleh dividen, memiliki hak suara 

dalam RUPS, memiliki right issue dan terdapat potensial capital gain atau 

capital loss. Menurut Rahmawati (2015) saham perbankan adalah saham 

yang paling diminati oleh investor karena kinerja perbankan menunjukkan 

potensi yang cukup baik. Kinerja perbankan yang baik dan didukung 

kebijakan Bank Indonesia dalam mempertahankan BI rate pada level 7,5% 

Uji Beda Kinerja..., Resty Wulandari, Ak.-IBS, 2016



3 
 

Indonesia Banking School 
 

diyakini akan memberikan keuntungan bagi investor. Karena didalam 

investasi saham ini berpotensi terjadinya loss dan memiliki tingkat risiko 

yang tinggi maka perlu adanya manajemen investasi. 

Manajemen investasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

bagaimana cara berinvestasi dengan menggunakan prosedur eksplisit atau 

implisit. Ada dua strategi dalam manajemen investasi, yaitu strategi aktif dan 

strategi pasif. Manajemen investasi berfungsi untuk menentukan kebijakan 

investasi, melaksanakan analisa sekuritas, membentuk portofolio, merevisi 

portofolio serta mengevaluasi kinerja portofolio (Bailey, 2006:305). Didalam 

manajemen investasi terdapat analisis untuk menilai kondisi perusahaan 

sebelum menentukan pembelian saham. Salah satu analisis tersebut yaitu 

analisis fundamental. 

Dalam melakukan investasi di pasar modal, seorang investor harus 

memiliki kemampuan analisis yang cukup baik untuk dapat melakukan 

interpretasi situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Terutama pada masa 

krisis dimana nilai saham cenderung melemah, investor harus lebih selektif 

dalam memilih saham mana yang memiliki fundamental yang masih cukup 

kuat dan baik untuk dibeli atau ditahan (Junarko, 2015). Menurut Sihombing 

(2008:79) analisis fundamental adalah ilmu yang mempelajari tentang neraca 

(income statement), laporan keuangan (financial statement), manajemen dan 

keunggulan kompetitif (competitive advabtages) suatu perusahaan serta 

hubungannya dengan pesaing dan pasar tempat perusahaan itu hidup. Analisis 

fundamental saham menyangkut proyeksi kondisi perusahaan di masa depan, 
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dengan memperlihatkan kondisi sekarang dan masa lalu. Tujuan analisis 

fundamental antara lain untuk membuat proyeksi usaha perusahaan di masa 

depan, untuk melakukan valuasi terhadap sebuah saham dan memprediksi 

kemungkinan perubahan harga saham di waktu yang akan datang, untuk 

melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen perusahaan dan membuat 

keputusan internal, serta memperkirakan risiko yang mungkin terjadi terhadap 

suatu perusahaan. Analisis fundamental menggunakan financial ratio yang 

umum digunakan.  

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP untuk 

mengukur kinerja keuangan bank digunakan analisis rasio-rasio keuangan. 

Rasio-rasio keuangan tersebut yaitu rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio 

permodalan, rasio aktiva produktif dan kepatuhan. Dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa rasio yaitu Loan to Deposit Ratio (LDR) karena 

apabila nilai rasio LDR tinggi, artinya likuiditas yang dimiliki bank tidak 

memadai untuk membayar kembali pada saat penarikan dana yang dilakukan 

oleh deposan sehingga apabila nilai rasio LDR tinggi maka investor pun 

enggan untuk menginvestasikan dananya pada bank yang memiliki LDR 

tinggi. Non Performing Loan (NPL) karena nilai maksimal rasio NPL yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

sebesar 5%, apabila suatu bank memiliki nilai rasio NPL lebih dari 5% maka 

artinya kualitas kredit bank tidak baik dan tidak dapat menarik para investor 

untuk menginvestasikan dananya pada bank tersebut. Return on Asset (ROA) 

karena semakin tinggi nilai ROA maka bank dinilai mampu menghasilkan 
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keuntungan yang tinggi secara keseluruhan dan nilai ROA yang tinggi juga 

akan meningkat kan net income suatu bank sehingga posisi kinerja keuangan 

bank semakin baik. Capital Adequacy Ratio (CAR) karena apabila nilai CAR 

semakin tinggi maka bank dinilai memiliki kecukupan modal dan cadangan 

untuk menanggung risiko yang memadai sehingga posisi kinerja keuangan 

bank dinilai lebih baik. Serta Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) karena apabila nilai rasio BOPO tinggi maka bank 

dinilai tidak efisien karena memiliki beban yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pendapatan yang diterima. Selain mengukur kinerja bank, investor 

juga dapat mengukur indikator kinerja saham (Sucianti, 2009). Dalam 

penelitian ini menggunakan rasio Price Book Value (PBV) karena apabila 

bank memiliki nilai PBV diatas satu, artinya nilai pasar saham lebih tinggi 

dari nilai bukunya akibatnya semakin tinggi bank dinilai oleh investor dan 

harga saham juga akan meningkat di pasar. 

Kinerja saham pada suatu bank dapat diketahui melalui pada tingkat 

Price Book Value (PBV) salah satunya. PBV adalah perbandingan harga 

pasar suatu saham dengan nilai bukunya. Saham yang memiliki PBV tinggi 

dapat dianggap sebagai saham yang harganya lebih mahal dibandingkan 

harga saham lain yang sejenis (Tarigan, 2012).  

Fenomena terkait dengan penelitian ini yaitu pada tahun 2008 terjadi 

rush besar besaran yang mengakibatkan banyaknya bank yang bankrupt. Dan 

mayoritas bank yang mengalami kerugian bahkan sampai mengalami 

bankrupt adalah bank-bank yang tergolong dalam kategori bank konglomerat 
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sedangkan bank yang beroperasi tunggal memang terkena dampak rush besar-

besaran pada tahun 2008 juga tetapi tidak sampai mengalami bankrupt. 

Penelitian terkait kinerja keuangan bank dan PBV telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Sucianti (2009) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan pada kinerja keuangan dilihat dari analisis rasio likuiditas 

(LDR) pada bank dengan kepemilikan asing dengan bank kepemilikan 

negara, tidak ada perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan dilihat 

dari analisis rasio solvabilitas (CAR) pada bank dengan kepemilikan asing 

dengan bank kepemilikan negara, tidak ada perbedaan yang signifikan pada 

kinerja keuangan dilihat dari analisis rasio rentabilitas (ROE & BOPO) pada 

bank dengan kepemilikan asing dengan bank kepemilikan negara, tidak ada 

perbedaan yang signifikan pada kinerja saham dilihat dari Price Earning 

Ratio (PER) dan Price Book Value (PBV) pada bank dengan kepemilikan 

asing dengan bank kepemilikan negara. Cahyadi (2014) menyatakan bahwa 

perhitungan dengan menggunakan kedua metode yaitu metode transaksi 

sebelumnya atau metode pembanding pasar dari pendekatan pasar 

menghasilkan nilai pasar wajar sebesar 1,69x dari PBV Bank ABC.  Hasan 

(2011) menyatakan bahwa secara simultan variabel CAR, NPL, LDR, ROE, 

NIM, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap PBV. Dan secara parsial, 

hanya 4 (empat) dari 6 (enam) variable yang berpengaruh signifikan terhadap 

PBV yaitu CAR, ROE, NIM dan BOPO sedangkan variable NPL dan LDR 

berpengaruh tetapi tidak signifikan. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “Uji Beda Kinerja Keuangan 

dan Kinerja Saham Bank Konglomerat dan Bank Beroperasi Tunggal 

yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia”. 

Penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu: 

1. Penelitian ini membedakan antara kinerja keuangan dan kinerja saham 

bank konglomerat dengan bank beroperasi tunggal. 

2. Data penelitian ini menggunakan tahun 2011 sampai dengan 2015. 

3. Sampel yang digunakan adalah bank konglomerat dan bank beroperasi 

tunggal yang go public. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas menimbulkan permasalahan yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah kinerja keuangan bank konglomerat berbeda dengan bank 

beroperasi tunggal? 

2. Apakah kinerja saham bank konglomerat berbeda dengan bank beroperasi 

tunggal? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penulis dapat memberikan 

pemahaman yang sesuai dan terarah. Agar pembahasan masalah tidak 
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menyimpang dari pokok perumusan masalah yang sudah penulis tentukan, 

maka penulis membatasi permasalahan hanya pada: 

1. Bank yang menjadi sampel yaitu bank konglomerat dan bank beroperasi 

tunggal. 

2. Periode 2011 sampai dengan 2015. 

3. Variabel yang diuji dalam penelitian ini dibatasi hanya pada LDR, NPL, 

CAR, ROA, BOPO, serta PBV. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan penelitian yang ada, maka tujuan penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui serta menganalisis apakah kinerja keuangan bank 

konglomerat berbeda dengan bank beroperasi tunggal. 

2. Untuk mengetahui serta menganalisis apakah kinerja saham bank 

konglomerat berbeda dengan bank beroperasi tunggal. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut : 

1.5.1 Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi maupun 

acuan dalam pengambilan keputusan oleh investor yang akan 

berinvestasi pada saham sektor perbankan. 
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1.5.2 Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam 

pengembangan ilmu manajemen investasi serta memberikan informasi 

bagi penelitian yang selanjutnya. 

1.5.3 Bagi Regulator 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

regulator bank. Jika kinerja keuangan bank konglomerat dan bank 

beroperasi tunggal tidak baik, maka perlu pengawasan dari Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian, rumusan 

masalah penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penelitian. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan untuk 

mendukung penelitian. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai Price 

Book Value (PBV). 

BAB III : Metodologi Penelitian  

Bab ini menjelaskan populasi dan sampel yang digunakan dalam 

penelitian, metode pengumpulan data, identifikasi variabel, serta model 

penelitian. 
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BAB IV : Analisis dan Pembahasan 

Bab ini merupakan deskripsi hasil penelitian berdasarkan data-data 

yang telah dilakukan dan pembahasan hasil penelitian, pengujian serta 

analisis hipotesis. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari data penelitian yang telah dilakukan 

serta saran bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Efficiency Market Hypothesis Theory (Teori EMH) 

Menurut Bodie et al (2006:478) teori Efficiency Market Hypothesis 

(EMH) menjelaskan bahwa jika pergerakan harga saham dapat diprediksi, 

maka akan terdapat bukti bahwa pasar bergerak tidak efisien, karena 

kemampuan untuk memprediksi harga merupakan indikasi bahwa seluruh 

informasi yang tersedia belum tercermin didalam harga saham. Oleh 

karena itu, pernyataan bahwa harga saham telah mencerminkan seluruh 

informasi yang tersedia disebut juga efficiency market hypothesis (EMH). 

Teori EMH ini terdapat tiga bentuk, yaitu (Bodie et al, 2006:480): 

1. Weak-form, menyebutkan bahwa harga saham telah mencerminkan 

seluruh informasi yang dapat diturunkan dengan menguji data 

perdagangan pasar berupa harga historis, volume perdagangan, dan 

bunga pinjaman. Weak-form ini berlaku jika data harga saham 

merupakan sinyal yang dapat diandalkan tentang kinerja masa depan, 

sehingga seluruh investor telah mempelajarinya untuk memahami 

sinyal-sinyal tersebut. 

2. Semistrong-form, menyebutkan bahwa seluruh informasi yang tersedia 

untuk publik tentang prospek suatu perusahaan seharusnya tercermin 

pada harga pasar saham.  
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3. Strong-form, menyebutkan bahwa harga pasar mencerminkan seluruh 

informasi yang relevan bagi perusahaan, termasuk informasi yang 

hanya tersedia bagi orang dalam perusahaan. Sebagian akan 

berargumen dengan proposisi bahwa pejabat korporat mempunyai akses 

untuk berhubungan dengan informasi cukup lama sebelum publik yang 

memungkinkan mereka mendapatkan laba dari perdagangan 

menggunakan informasi tersebut. Kemudian, banyak aktivitas Secutities 

and Exchange Commission yang ditujukan untuk mencegah orang-

orang dalam mendapatkan laba dengan memanfaatkan situasi khusus. 

 

2.1.2 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal menjelaskan tentang kewajiban suatu perusahaan 

dalam memberikan informasi (sinyal) tentang perusahaan kepada 

pengguna laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Informasi 

tersebut dapat berbentuk berita baik (good news) atau berita buruk (bad 

news). Informasi tersebut juga menjadi dasar pertimbangan bagi investor 

sebelum memutuskan berinvestasi di perusahaan mana. Namun dalam 

kenyataannya manajer perusahaan (pihak internal) sering memiliki 

informasi yang lebih baik daripada investor luar (pihak eksternal). 

Menurut pernyataan Scott (2012) “a signal is a action taken by a 

hight-type manager that would not be rational if that manager was low 

type.“ (Sinyal adalah tindakan yang diambil oleh manajer tingkat atas, 

dimana tindakan tersebut tidak akan rasional apabila dilakukan oleh 

Uji Beda Kinerja..., Resty Wulandari, Ak.-IBS, 2016



13 
 

Indonesia Banking School 
 

manajer tingkat rendah). Hal tersebut menjadikan informasi (sinyal) 

memiliki kredibilitas, karena irasional bagi manajer tingkat rendah meniru 

manajer tingkat atas, dan pasar mengetahui ini. Sebagai contoh, kualitas 

audit dapat menjadi sinyal bagi penerbitan saham baru. Manajer rasional 

tidak senang untuk menggunakan auditor berkualitas tinggi (berbiaya 

mahal) ketika perusahaan pada posisi tingkat rendah. “Mengapa membayar 

mahal untuk mengungkapkan prospek yang berkredibilitas rendah”, kasus 

yang sama juga terjadi dalam penunjukkan penjamin emisi (underwriter) 

oleh perusahaan (Scott, 2012). 

Sedangkan menurut pernyataan Godfrey et al (2010), manajer 

secara sukarela memberikan informasi kepada investor untuk membantu 

dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, setiap terdapat 

perubahan metode akuntansi harus menerangkan bahwa informasi telah 

diubah dan keputusan investasi harus berubah. Perubahan keputusan 

investasi tersebut harus dicerminkan pada harga saham, volume 

perdagangan dan volatilitas. Apabila manajer mengharapkan pertumbuhan 

yang besar bagi perusahaan di masa depan, maka mereka akan 

mengirimkan sinyal tersebut kepada para investor melalui akun. 

Akibatnya, jika investor mempercayai sinyal tersebut maka harga saham 

akan meningkat dan para pemegang saham (dan manajer yang bertindak 

dalam kepentingan mereka) akan memperoleh keuntungan (Godfrey et al, 

2010). 
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2.1.3 Bank 

2.1.3.1 Definisi Bank 

Bank merupakan suatu badan usaha yang kegiatannya banyak 

diatur oleh pemerintah. Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai 

alternatif investasi. Berdasarkan fungsi bank sebagai penghimpun dana, 

bank sering pula disebut lembaga kepercayaan (Siamat, 2005:275).  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1998 tentang perbankan:  

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. 

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Menurut G.M. Verryn Stuart dalam Rivai et al (2007:321) bank 

adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, 

baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang 

diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat 

penukar uang berupa uang giral. 

Menurut Howard D. Crosse dan George J. Hempel dalam Rivai et 

al (2007:321) bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha 
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manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank 

dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat serta untuk memperoleh 

keuntungan bagi pemilik.  

Sedangkan menurut F.E. Perry dalam Rivai et al (2007:321) bank 

adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, 

menerima simpanan (deposit) nasabah, menyediakan dana atas setiap 

penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, 

memberikan kredit, dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut 

sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali. 

2.1.3.2 Fungsi Bank 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 3, 

fungsi utama bank yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat. Sedangkan tujuan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 pasal 4 yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat 

banyak.  

Sedangkan menurut Latumaerissa (2012:135) ada beberapa fungsi 

bank, antara lain: 

1. Agent of Trust 

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang 

dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas 

kepercayaan, dalam pengertian bahwa kegiatan pengumpulan dana 
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yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa percaya dari 

masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi dari 

masing-masing bank, karena tanpa rasa percaya masyarakat tidak akan 

menitipkan dananya di bank yang bersangkutan. Kepercayaan itu 

berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat yang ada di 

setiap bank. Sebaliknya bank sebagai kreditur yaitu pihak yang 

memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat, dalam menjalankan 

aktivitas kredit sebagai core business-nya harus merasa yakin dan 

percaya terhadap debitur. 

2. Agent of Development 

Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam 

menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap 

pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi menunjukkan bahwa 

kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisah. Semua kegiatan ini dilakukan dengan 

menggunakan uang sebagai alat pembayaran, alat kesatuan hitung, dan 

alat pertukaran. Karena hal ini, maka bank sebagai lembaga keuangan 

tentu mempunyai peran yang sangat strategis, sehingga dari aspek ini 

bank berfungsi untuk menjembatani semua kepentingan pelaku 

ekonomi dalam transaksi ekonomi yang dilakukan. 

3. Agent of Service 

Sebagai bank, di samping memberikan pelayanan jasa keuangan 

sebagaimana kegiatan intermediasi yang selalu dilakukan, maka bank 
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juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan lain seperti jasa 

transfer (payment order), jasa kotak pengamanan (safety box), jasa 

penagihan atau inkaso (collection) yang saat ini telah mengalami 

perubahan dengan nama city clearing. Bank tidak hanya dipahami 

dalam kedudukannya sebagai lembaga intermediasi semata-mata, 

tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya. 

2.1.3.3 Bank Konglomerat 

Menurut Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 bank 

konglomerat adalah lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup 

atau kelompok karena keterkaitan kepemilikkan dan/atau pengendalian. 

Bank konglomerat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memiliki 

struktur yang terdiri dari entitas utama serta perusahaan anak dan/atau 

perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya. Bank konglomerat 

sebagaimana dimaksud juga pada ayat (1) meliputi jenis Lembaga Jasa 

Keuangan (LJK) yaitu bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, 

perusahaan efek dan/atau perusahaan pembiayaan. 

Menurut Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 pasal 7 terdapat 

beberapa contoh konglomerasi keuangan, yaitu: 
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1. Berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.03/2014 pasal 7 ayat 3 

Gambar 2.1 

Contoh Konglomerasi Keuangan 

 

Lembaga Jasa Keuangan (LJK) A adalah LJK induk dari LJK anak 

yang terdiri dari LJK B dan LJK C secara langsung, serta LJK D dan 

LJK E secara tidak langsung. Dengan demikian, entitas utama dari 

konglomerasi keuangan adalah LJK A.  

2. Berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.03/2014 pasal 7 ayat 4 

Gambar 2.2 

Contoh Konglomerasi Keuangan 

 

Non LJK 1 adalah pemegang saham pengendali dari konglomerasi 

keuangan yang terdiri atas LJK A, LJK B, dan LJK C. Non LJK 1 
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wajib menunjuk entitas utama dalam rangka penerapan Manajemen 

Risiko Terintegrasi. 

Gambar 2.3 

Contoh Konglomerasi Keuangan 

 

Non LJK 2 adalah pemegang saham pengendali dari konglomerasi 

keuangan yang terdiri atas LJK A, LJK B, LJK C, LJK D, dan LJK E. 

Non LJK 2 wajib menunjuk entitas utama dalam rangka penerapan 

Manajemen Risiko Terintegrasi. 

2.1.3.4 Rasio keuangan  

Rasio keuangan adalah merupakan alat analisis keuangan 

perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan 

perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. 

Rasio menggambarkan suatu hubungan antara suatu jumlah tertentu 

dengan jumlah lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio 
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yang akan menjelaskan atau menggambarkan kepada analis baik atau 

buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan (Budiman, 2015).  

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP 16 

Desember 2011, perhitungan rasio keuangan terdiri dari: 

1. Permodalan, merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank 

untuk mengcover eksposur saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko 

di masa datang. Rasio permodalan terdiri atas: 

1) Capital Adequacy Ratio (CAR), yaitu rasio yang digunakan oleh 

bank untuk memastikan kecukupan modal dan cadangan untuk 

menanggung risiko yang mungkin terjadi. Besar kecilnya CAR 

ditentukan oleh kemampuan bank dalam menghasilkan laba serta 

komposisi pengalokasian dana pada aktiva sesuai dengan tingkat 

risiko. Jika CAR suatu bank memadai, maka para investor akan 

lebih memilih bank yang memiliki CAR yang lebih baik 

dibandingkan nilai CAR yang rendah (Rivai et al, 2007:710). 

 

2) Aktiva tetap terhadap modal, yaitu perhitungan modal dilakukan 

berdasarkan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum 

yang berlaku. Aktiva yang termasuk aktiva teteap yaitu inventaris 

dan aktiva sewa guna usaha. 

 

Uji Beda Kinerja..., Resty Wulandari, Ak.-IBS, 2016



21 
 

Indonesia Banking School 
 

2. Aktiva produktif, yaitu penanaman dana pada pihak terkait dan tidak 

terkait dengan penempatan pada bank lain, surat-surat berharga 

kepada pihak ketiga dan Bank Indonesia, efek yang dibeli dengan 

janji dijual kembali (reserve repo), kredit kepada pihak ketiga, 

tagihan lain kepada pihak ketiga, serta komitmen dan kontijensi 

kepada pihak ketiga. Penilaian kualitas asset merupakan penilaian 

terhadap kondisi asset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. 

1) Aktiva produktif yang bermasalah (aktiva produktif yang 

bermasalah terhadap total aktiva produktif), yaitu aktiva produktif 

dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Aktiva 

produktif bermasalah dihitung secara gross (tidak dikurangi PPAP) 

dan angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan). 

 

2) Non Performing Loan (NPL), yaitu perbandingan antara kredit 

bermasalah terhadap total kredit. Semakin tinggi rasio ini maka 

akan semakin buruk kualitas kredit bank yang berarti jumlah kredit 

bermasalah semakin besar, sehingga kemungkinan suatu bank 

dalam kondisi bermasalah semakin besar. Untuk penilaian bank, 

besarnya Rasio Non Performing Loan (NPL) maksimum yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 5% (Sau Eng, 

2013). Kredit yang masuk dalam kategori NPL adalah kredit 

kurang lancar, diragukan dan macet (Martin et al, 2014). 
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3) PPAP terhadap aktiva produktif, yaitu penyisihan penghapusan 

aktiva produktif yang telah dibentuk dibandingkan total aktiva 

produktif. Cakupan komponen aktiva produktif sesuai ketentuan 

kualitas aktiva produktif yang berlaku serta angka dihitung per 

posisi (tidak disetahunkan). 

 

4) Pemenuhan PPAP, yaitu penyisihan penghapusan aktiva produktif 

yang telah dibentuk dibandingkan dengan penyisihan penghapusan 

aktiva produktif yang wajib dibentuk. Perhitungan PPAP yang 

wajib dibentuk dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

3. Rentabilitas, yaitu hasil perolehan dari investasi yang dikatakan 

dengan persentase dari besarnya investasi. Penilaian rentabilitas 

merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan rentabilitas 

bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya dan permodalan. 

1) Return on Asset (ROA), menggambarkan perputaran aktiva yang 

diukur dari volume penjualan dan digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara 

keseluruhan (Rivai et al, 2007:720). Semakin besar ROA suatu 
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bank mengakibatkan semakin besar net income yang dicapai, 

semakin baik posisi bank. 

 

2) Return on Equity (ROE), merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan 

dengan pembayaran dividen. Kenaikan rasio ini berarti terjadi 

kenaikan laba bersih dari laba yang bersangkutan yang selanjutnya 

dikaitkan dengan peluang kemungkinan pembayaran dividen 

(terutama bagi bank yang telah go public) (Rivai et al, 2007:721). 

 

3) Net Interest Margin (NIM), rasio ini menunjukkan kemampuan 

earning assets dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih. NIM 

harus cukup besar untuk mengcover kerugian-kerugian pinjaman, 

kerugian-kerugian sekuritas dan pajak untuk dijadikan profit dan 

meningkatkan pendapatan (Rivai et al, 2007:722). 

 

4) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), 

merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Usaha 

utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 
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kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi 

terbesar bagi bank (Rivai et al, 2007:722). Semakin kecil rasio 

beban operasional mengakibatkan semakin besar pendapatan 

operasional, semakin besar net income maka akan menarik para 

investor. 

 

4. Likuiditas, yaitu untuk memastikan dilaksanakannya manajemen asset 

dan kewajiban dalam menentukan dan menyediakan likuiditas yang 

cukup. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan 

bank untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan likuiditas yang 

memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. Bank dikatakan 

likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar lebih 

besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya. Rasio likuiditas 

terdiri dari: 

1) Loan to Deposit Ratio (LDR), merupakan rasio yang mengukur 

perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang 

diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya memberikan indikasi 

rendahnya kemampuan likuiditas suatu bank, hal ini sebagai akibat 

jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi 
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semakin besar. Penilaian likuiditas diikuti dengan besar kecilnya 

laba yang dihasilkan oleh suatu bank (Rivai et al, 2007:724). 

 

5. Kepatuhan, dapat dinilai melalui: 

1) Persentase pelanggaran BMPK pada pihak yang terkait maupun 

pihak tidak terkait serta persentase pelampauan BMPK pada pihak 

yang terkait maupun pihak tidak terkait yang perhitungannya 

dilakukan sesuai ketentuan BMPK yang berlaku. 

2) Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah, perhitungan persentase 

GWM pada posisi laporan dilakukan sesuai dengan ketentuan 

GWM yang berlaku. 

3) Posisi Devisa Neto (PDN), perhitungan persentase PDN pada 

posisi laporan dilakukan sesuai dengan ketentuan PDN yang 

berlaku. 

 

2.1.4 Pasar Modal 

2.1.4.1 Definisi Pasar Modal 

Rivai et al (2007:927) mengemukakan bahwa pasar modal dalam 

arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi dimana efek-efek 

diperdagangkan (yang dikenal dengan Bursa Efek). Sedangkan 

Tandelilin (2010:26) menyatakan bahwa pasar modal adalah pertemuan 

antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar 
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modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan 

sekuritas yang umunya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti 

saham dan obligasi. 

Menurut Scott dalam Rivai et al (2007:927), pasar modal adalah 

pasar untuk jangka panjang dimana saham biasa, saham preferen, dan 

obligasi diperdagangkan. 

Sementara itu, Christoper Pass dan Bryan Lower dalam Rivai et al 

(2007:927) mengartikan pasar modal sebagai suatu tempat melakukan 

pembelian dan penjualan obligasi dan saham perusahaan serta obligasi 

pemerintah. 

2.1.4.2 Mekanisme Perdagangan 

Pasar modal Indonesia terdiri dari pasar perdana (primary market) 

dan pasar sekunder (secondary market). Di pasar perdana, saham untuk 

pertama kalinya ditawarkan kepada investor publik atau masyarakat luas. 

Proses penjualan saham yang pertama ini biasa disebut sebagai 

penawaran umum perdana (initial public offering - IPO). Selanjutnya di 

masa mendatang setelah IPO, emiten juga dapat melakukan penawaran 

umum lagi dan menawarkan saham baru, yang menambah jumlah saham 

yang telah ada, melalui penawaran umum terbatas (right issue) kepada 

pemegang sahamnya. Penawaran perdana untuk saham suatu perusahaan 

kepada investor publik dilakukan oleh penjamin emisi melalui perantara 

pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Tata cara 

pemesanan saham seperti: harga penawaran, jumlah saham yag 
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ditawarkan, masa penawaran, dan informasi lain yang penting lainnya 

dapat dilihat pada prospectus dan dipublikasikan di surat kabar. Investor 

yang berminat dapat memesan saham dengan cara menghubungi 

penjamin emisi atau agen penjual, dan kemudian mengikuti prosedur 

yang telah ditetapkan. Investor kemudian melakukan pemesanan saham 

tersebut dengan disertai pembayaran uang. Selanjutnya penjamin emisi 

dan agen penjual mengumumkan hasil penawaran umum tersebut kepada 

investor yang telah melakukan pemesanan. Proses penjatahan saham 

(allotment) kepada investor yang telah memesan dilakukan oleh 

penjamin emisi dan emiten yang menerbitkannya. Saham tersebut 

didistribusikan kepada investor melalui penjamin emisi dan agen penjual 

(Tandelilin, 2010:74). 

Selanjutnya saham tersebut dapat diperdagangkan antar investor di 

pasar sekunder. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para 

investor untuk membeli atau menjual saham yang tercatat di bursa. 

Dengan demikian hubungan yang terjadi di pasar sekunder adalah antar 

investor yang tidak melibatkan emiten. Pelaksanaan perdagangan efek di 

Bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas Jakarta Automated 

Trading System (JATS). Perdagangan Efek di Bursa hanya dapat 

dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota Kliring KPEI. 

Dengan menggunakan JATS, order jual atau beli diolah oleh komputer 

untuk mempertemukannya sehingga jadi terjadi transaksi. Sistem 

perdagangan di BEI adalah sistem lelang secara terbuka yang 
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berlangsung terus-menerus selama jam bursa. Proses perdagangan atau 

transaksi saham di pasar sekunder diawali dengan order untuk harga 

tertentu. Pesanan tersebut harus menyebutkan jumlah jumlah yang akan 

dibeli atau dijual dan dengan menyebutkan harga yang diinginkan. 

Perdagangan saham di BEI harus menggunakan satuan perdagangan 

(round lot) efek. Pesanan jual atau beli oleh para investor dari berbagai 

perusahaan sekuritas akan bertemu di lantai bursa. Setelah terjadi 

pertemuan (match) antar-order tersebut, maka proses selanjutnya adalah 

proses terjadinya transaksi (Tandelilin, 2010:77). 

2.1.4.3 Saham 

Saham menunjukkan bagian kepemilikkan di sebuah perusahaan. 

Masing-masing lembar saham mewakili satu suara tentang segala hal 

dalam pengurusan perusahaan dan menggunakan suara tersebut dalam 

rapat tahunan perusahaan dan pembagian keuntungan. Perusahaan 

dikendalikan oleh dewan komisaris yang dipilih oleh pemegang saham. 

Pemegang saham yang tidak menghadiri rapat tahunan dapat diwakilkan 

atau memberikan suara melalui proksi, memberikan kekuasaan kepada 

pihak lain untuk bersuara atas namanya (Bodie at al, 2006:59). 

Sebagai pemilik perusahaan, investor yang memenuhi syarat akan 

diundang dalam menentukan arah kebijakan perusahaan yang dilakukan 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saham digunakan 

sebagai alternatif pembiayaan atau modal bagi perusahaan. Misalnya, 

jika perusahaan membutuhkan modal untuk ekspansi usaha, pemilik 
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dapat menawarkan sahamnya ke pasar. Harga saham yang ditawarkan 

pertama kali tentu saja disesuaikan dengan nilai perusahaan. Dalam 

berinvestasi di saham, perusahaan yang menerbitkan kadang melakukan 

suatu tindakan yang berdampak pada saham yang disebut corporate 

action. Contohnya, tindakan stock split atau memecah nilai nominal 

saham (Oei, 2009:103). 

2.1.4.4 Price Book Value (PBV)  

Rasio price book value adalah rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan perbandingan harga saham dipasar dengan nilai buku  

saham  tersebut  yang digambarkan di neraca. Semakin tinggi rasio ini, 

maka pasar akan semakin percaya akan prospek perusahaan tersebut 

(Wulandari, 2012). 

Dengan rasio PBV ini, investor dapat mengetahui langsung sudah 

berapa kali market value suatu saham dihargai dari book value-nya. Bank 

yang dapat beroperasi dengan baik, umumnya memiliki rasio PBV diatas 

satu, yang menunjukkan nilai pasar saham lebih tinggi dari nilai 

bukunya. Semakin tinggi rasio PBV, maka semakin tinggi pula bank 

dinilai oleh investor. Apabila suatu bank dinilai lebih tinggi oleh 

investor, maka harga saham akan semakin meningkat di pasar (Arista & 

Astohar, 2012). 

 

Keterangan: 

PBV : Price Book Value 
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Ps : Harga saham pada saat laporan tahunan diterbitkan 

BVS : Book Value per Share 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Nicolo et al (2003) menyatakan bahwa terdapat 

kecenderungan yang subtansial pada konglomerasi global, konsolidasi, dan 

internasionalisasi menunjukkan contoh yang tidak merata di seluruh dunia. 

Konsolidasi dan konglomerasi berdampak pada meningkatnya profil risiko 

yang luas, bank konglomerat, dan tingkat potensi terjadinya risiko sistemik 

yang lebih tinggi pada sistem perbankan yang terpusat. 

Penelitian oleh Markonen (2009) menyatakan bahwa jika 

menggabungkan perusahaan asuransi dan perbankan akan menghasilkan 

lingkup ekonomi dalam hal pemantauan nasabah, persaingan di pasar 

keuangan menjadi lebih kuat setelah adanya konglomerasi keuangan. Akibat 

pro-competitive dapat mengurangi nilai dari jasa keuangan, meningkatkan 

monitoring serta meningkatkan stabilitas keuangan. Peningkatan monitoring 

memungkinkan regulator keuangan menetapkan kebutuhan modal yang lebih 

rendah untuk bank konglomerat. 

Penelitian oleh Schmid & Walter (2008) menyatakan bahwa 

diversifikasi yang menyebabkan diskonto, dan bukan perusahaan yang 

bermasalah menjadi lebih baik. Sebagai tambahan, diskonto berlaku dalam 

semua jasa keuangan kecuali investment banking (contoh bank ini misalnya 

bank tempat penjualan saham perdana) serta stabil pada kombinasi yang 
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berbeda dari berbagai lingkup aktivitas keuangan kecuali komersial banking 

(bank untuk perusahaan-perusahaan) dikombinasikan dengan perusahaan 

asuransi dan atau aktivitas investment banking (contoh bank ini misalnya 

bank tempat penjualan saham perdana). 

Penelitian oleh Vennet (2002) menyatakan bahwa bank konglomerat 

memiliki efisiensi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kompetitor mereka, tingkat biaya serta efisiensi keuntungan lebih tinggi bank 

universal daripada bank non-universal. Hasil ini menunjukkan bahwa tren 

saat ini menuju de-specialization yang akan membuat sistem perbankan lebih 

efisien. Investigasi dari beta ekuitas dalam berbagai kondisi siklus bisnis 

mendukung hipotesis kemampuan monitoring pada bank universal. Pada 

akhirnya, regresi laba menunjukkan bahwa efisiensi operasional telah 

menjadi penentu utama dari profitabilitas bank dan sewa oligopolistik 

menjadi merata pada bank Eropa.  

Penelitian oleh Filbeck & Mullineaux (1999) menyatakan bahwa 

abnormal return yang terkait dengan pengumuman dividen oleh perusahaan 

induk bank tidak terkait dengan kegiatan pembiayaan eksternal mereka. 

Pemantauan kegiatan pasar modal tidak rasional untuk pembagian dividen 

yang ada di regulasi bank. Penelitian kami diperkuat oleh penjelasan 

alternatif yang melibatkan peran signaling dari pembiayaan ekuitas yang 

baru. 

Penelitian oleh Agustina (2014) menyatakan bahwa CAR berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh positif tidak 
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signifikan terhadap ROA, NIM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, 

LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh 

negatif signifikan terhadap ROA, CAR berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan, NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan, LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, 

dan ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil dari analisis jalur menunjukkan bahwa BOPO secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui ROA. 

Penelitian oleh Permata et al (2013) menyatakan bahwa nilai saham 

menggunakan metode PER sangat berfluktuatif dan posisi saham berada pada 

posisi undervalued. Posisi saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk 

yang dihitung menggunakan metode PBV menunjukkan nilai saham rata-rata 

tahun 2003-2012 berada dalam posisi overvalued dan nilai sahamnya sama 

halnya dengan metode PER yaitu berfluktuatif. Keputusan yang seharusnya 

diambil investor berdasarkan metode penilaian saham PER adalah membeli, 

sedangkan keputusan investasi yang seharusnya diambil investor berdasarkan 

metode penilaian saham PBV adalah menjual. 

Penelitian oleh Ardimas & Wardoyo (2014) dengan menggunakan 

variabel independen yaitu kinerja perusahaan (return on assets, return on 

equity, Operating Profit Margin, Net Profit Margin), dan Corporate Cocial 

Responsibility, sedangkan variabel dependennya nilai perusahaan (Price 

Book Value) menyatakan bahwa ROA dan ROE memiliki pengaruh secara 
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signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan OPM, NPM, dan CSR tidak 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

NAMA JUDUL HASIL 

Nicolo et al (2003) Bank Consolidation, 

Internationalization, 

and Conglomeration: 

Trends and 

Implication for 

Financial Risk 

Konsolidasi dan konglomerasi 

berdampak pada meningkatnya 

profil risiko yang luas, bank 

konglomerat, dan tingkat potensi 

terjadinya risiko sistemik yang 

lebih tinggi pada sistem 

perbankan yang terpusat. 

Markonen (2009) Financial 

Conglomeration and 

Monitoring Incentives 

Akibat pro-competitive dapat 

mengurangi nilai dari jasa 

keuangan, meningkatkan 

monitoring serta meningkatkan 

stabilitas keuangan. Peningkatan 

monitoring memungkinkan 

regulator keuangan menetapkan 

kebutuhan modal yang lebih 

rendah untuk bank konglomerat. 

Schmid & Walter 

(2008) 

Do Financial 

Conglomerates Create 

or Destroy Economic 

Value? 

Diversifikasi yang menyebabkan 

diskonto, dan bukan perusahaan 

yang bermasalah menjadi lebih 

baik. Sebagai tambahan, diskonto 

berlaku dalam semua jasa 

keuangan kecuali investment 

banking (contoh bank ini 

misalnya bank tempat penjualan 

saham perdana) serta stabil pada 

kombinasi yang berbeda dari 

berbagai lingkup aktivitas 

keuangan kecuali komersial 

banking (bank untuk perusahaan-

perusahaan) dikombinasikan 

dengan perusahaan asuransi dan 

atau aktivitas investment banking 

(contoh bank ini misalnya bank 

tempat penjualan saham perdana) 
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Vennet (2002) Cost and Profit 

Efficiency of 

Financial 

Conglomerates and 

Universal Bank in 

Europe 

Bank konglomerat memiliki 

efisiensi pendapatan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan 

kompetitor mereka, tingkat biaya 

serta efisiensi keuntungan lebih 

tinggi pada bank universal 

daripada bank non-universal. 

Filbeck & 

Mullineaux (1999) 

Agency Costs and 

Dividend Payments: 

The Case of Bank 

Holding Componies 

Abnormal return yang terkait 

dengan pengumuman dividen oleh 

perusahaan induk bank tidak 

terkait dengan kegiatan 

pembiayaan eksternal mereka. 

Pemantauan kegiatan pasar modal 

tidak rasional untuk pembagian 

dividen yang ada di regulasi bank. 

Agustina (2014) Pengaruh CAR, NPL, 

NIM, LDR, dan 

BOPO Terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 

ROA sebagai Variabel 

Intervening pada 

Bank-bank Umum Go 

Public di Indonesia 

Periode 2008-2012 

CAR berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap ROA, NPL 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap ROA, NIM 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap ROA, LDR berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap 

ROA, BOPO berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA, CAR 

berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan, NPL berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan, LDR 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan, BOPO berpengaruh 

negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, dan ROA 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil dari analisis 

jalur menunjukkan bahwa BOPO 

secara tidak langsung berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan melalui 
ROA.  
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Permata et al 

(2013) 

Penilaian Saham 

dengan Menggunakan 

Metode Price Earning 

Ratio (PER) dan Price 

Book Value (PBV) 

(Studi pada Saham PT 

Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), 

Tbk yang Terdaftar 

pada Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2003-2012 

Nilai saham menggunakan metode 

PER sangat berfluktuatif dan 

posisi saham berada pada posisi 

undervalued. Posisi saham PT. 

Bank Rakyat Indonesia 

(Persero),Tbk yang dihitung 

menggunakan metode PBV 

menunjukkan nilai saham rata-rata 

tahun 2003-2012 berada dalam 

posisi overvalued dan nilai 

sahamnya sama halnya dengan 

metode PER yaitu berfluktuatif. 

Keputusan yang seharusnya 

diambil investor berdasarkan 

metode penilaian saham PER 

adalah membeli, sedangkan 

keputusan investasi yang 

seharusnya diambil investor 

berdasarkan metode penilaian 

saham PBV adalah menjual. 

 

Ardimas & 

Wardoyo (2014) 

Pengaruh Kinerja 

Keuangan dan 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap Nilai 

Perusahaan pada Bank 

Go Public yang 

Terdaftar di BEI 

ROA dan ROE memiliki 

pengaruh secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan OPM, NPM, dan CSR 

tidak memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan analisis dalam landasan teori dan penelitian terdahulu 

diatas maka dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran 
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Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa apakah variabel 

kinerja keuangan yang diproksikan dalam rasio NPL, LDR, CAR, ROA, dan 

BOPO serta variabel kinerja saham yang diproksikan dalam PBV bank 

konglomerat memiliki perbedaan dengan bank yang beroperasi tunggal. 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Kinerja keuangan bank konglomerat berbeda dengan bank 

beroperasi tunggal 

Kinerja keuangan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah 

satu sumber utama indikator yang dapat dijadikan dasar penilaian adalah 

laporan keuangan bank yang bersangkutan. Untuk menilai kinerja 

keuangan, dapat dihitung menggunakan sejumlah rasio keuangan bank. 

Rasio keuangan yang biasa digunakan dalam analisis kinerja keuangan 

bank yaitu BOPO, ROA, LDR, NPL, NIM, CAR dan NPM (Subaweh, 

2008). 

Menurut Vennet (2002) bank konglomerat memiliki efisiensi 

pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor mereka, 

tingkat biaya serta efisiensi keuntungan lebih tinggi pada bank universal 

daripada bank non-universal. Regresi laba menunjukkan bahwa efisiensi 

operasional telah menjadi penentu utama dari profitabilitas bank dan sewa 

oligopolistik menjadi merata pada bank Eropa. Menurut Goovaerts et al 

(2005) menyatakan bahwa manfaat diversifikasi yang biasanya diperoleh 

dalam pembentukan konglomerasi keuangan menciptakan modal ekonomi 
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untuk anak perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa untuk 

mengatasi masalah alokasi modal ekonomi dapat menerapkan seleksi 

portofolio optimal, memperluas pendeketan Markowitz dan menyediakan 

saran untuk mengelola modal ekonomi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Kinerja keuangan bank konglomerat berbeda dengan bank 

beroperasi tunggal 

2.4.2 Kinerja saham bank konglomerat berbeda dengan bank beroperasi 

tunggal 

Menurut Brigham & Houston (2001) Price Book Value Ratio 

(PBV) mampu menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu 

menciptakan nilai perusahaan. PBV mengukur nilai yang diberikan pasar 

keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah 

perusahaan yang terus tumbuh. 

Agustina (2014) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap ROA, NIM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, LDR 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh 

negatif signifikan terhadap ROA, CAR berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan, NPL berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan, LDR berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan, BOPO berpengaruh negatif 
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signifikan terhadap nilai perusahaan, dan ROA berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil dari analisis jalur menunjukkan 

bahwa BOPO secara tidak langsung berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

melalui ROA. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Kinerja saham bank konglomerat berbeda dengan bank 

beroperasi tunggal 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah bank yang go public. Bank yang sudah go 

public merupakan bank yang sudah tercatat dan mempublikasikan laporan 

keuangannya setiap tahun pada Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh 

secara tidak langsung, melalui media perantara. Data sekunder tersebut 

berupa laporan tahunan bank. Laporan tahunan tersebut digunakan untuk 

mengetahui rasio Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), 

Capital Adequcy Ratio (CAR), Return on Asset (ROA), dan Beban 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) serta PBV yang telah 

dibuat oleh bank. Data-data ini diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia 

yaitu www.idx.co.id, www.finance.yahoo.com, situs Bank Indonesia yaitu 

www.bi.go.id serta majalah info bank. 

 

3.3 Populasi dan Sample 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang  
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-

benda alam lain dan meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki 

oleh subjek atau objek (Sugiyono, 2013:119). Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang go public yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3.3.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya 

akan dapat diberlakukan untuk populasi dengan syarat sampel yang 

diambil harus representatif (mewakili) (Sugiyono, 2013:120). Penentuan 

sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan kriteria tertentu 

(Sugiyono, 2013:301). Kriteria yang dimaksud adalah: 

1. Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2015. 

2. Bank yang telah melakukan IPO (Initial Public Offering) minimal pada 

tahun 2010. 

3. Bank yang termasuk dalam kategori bank konglomerat dan bank 

beroperasi tunggal. 

4. Bank konglomerat yang termasuk dalam kategori bank BUKU 4. 

5. Bank beroperasi tunggal yang termasuk dalam kategori bank BUKU 2 

dan BUKU 3. 
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3.4 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan untuk uji beda dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Price Book Value (PBV) 

Rasio PBV adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan 

harga saham di pasar dengan nilai buku saham tersebut yang digambarkan 

di neraca. Rumus yang digunakan untuk menghitung PBV adalah sebagai 

berikut: 

 

Dimana: 

PBV : Price to Book Value 

Ps : Harga pasar saham pada saat laporan tahunan diterbitkan 

BVS : Nilai buku per saham 

2. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Rasio LDR adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit yang 

diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang 

menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan 

dana oleh deposan. Berdasarkan ketentuan dari BI, rumus yang digunakan 

untuk menghitung LDR adalah sebagai berikut : 
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3. Non Performing Loan (NPL) 

Rasio NPL adalah perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total 

kredit. Rasio ini menunjukan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola kredit bermasalah. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia (BI) rumus untuk menghitung NPL adalah sebagai berikut: 

 

Kategori kredit bermasalah : kurang lancar, diragukan, dan macet 

4. Return on Asset (ROA) 

ROA mengukur seberapa efisien laba dapat dihasilkan dari asset yang 

digunakan atau dimiliki perusahaan. ROA yang rendah mengindikasikan 

pendapatan perusahaan yang rendah terhadap sejumlah aset yang 

dimilikinya. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

(BI) rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut: 

 

5. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Rasio keuangan yang memberikan indikasi apakah permodalan yang ada 

telah memadai (adequate) untuk menutup risiko kerugian atas aktiva 

produktif karena setiap kerugian akan mengurangi modal. Berdasarkan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) rumus untuk 

menghitung CAR adalah sebagai berikut: 
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6. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio ini sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional 

terhadap pendapatan nasional. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia (BI) rumus untuk menghitung BOPO adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Definisi  Measurement  Skala 

 

PBV 

 

Rasio yang digunakan 

untuk menunjukkan 

perbandingan harga saham 

dipasar dengan nilai buku  

saham  tersebut  yang 

digambarkan di neraca 

 

 

 

Rasio 

 

 

 

LDR 

Rasio yang mengukur 

perbandingan jumlah kredit 

yang diberikan bank 

dengan dana yang diterima 

oleh bank, yang 

menggambarkan 

kemampuan bank dalam 

membayar kembali 

 

 

 

 

 

 

Rasio 
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penarikan dana oleh 

deposan 

 

 

 

NPL 

Rasio yang menunjukan 

kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola 

kredit bermasalah 

 

 

 

 

Rasio 

 

 

 

ROA 

Rasio yang mengukur 

seberapa efisien laba dapat 

dihasilkan dari asset yang 

digunakan ataudimiliki 

perusahaan 

 

 

 

 

 

Rasio 

CAR Rasio keuangan yang 

memberikan indikasi 

apakah permodalan yang 

ada telah memadai 

(adequate) untuk menutup 

risiko kerugian atas aktiva 

produktif 

 

 

ATMR: Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 

 

 

 

Rasio 

 

BOPO 

Rasio yang digunakan 

untuk mengukur 

kemampuan manajemen 

bank dalam mengendalikan 

biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional 

 

 

 

 

Rasio 
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3.5 Model Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan uji beda antara kinerja keuangan dan 

kinerja saham bank konglomerat dengan kinerja keuangan dan kinerja saham 

bank beroperasi tunggal dengan menggunakan alat bantu SPSS 22. Hal ini 

dapat dinyatakan dalam model sebagai berikut:  

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.1 

Model Penelitian 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan 

variabel-variabel penelitian statistik deskriptif yang digunakan untuk 

mengetahui nilai mean, minimum, maksimum, standar deviasi, serta 

median dari variabel-variabel yang diteliti (Yamin & Kurniawan, 

2009:15). 

Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang 

bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

Kinerja keuangan dan 

kinerja saham bank 

konglomerat 

Kinerja keuangan dan 

kinerja saham bank 

beroperasi tunggal 

Independent Sample T-

test dan Mann-Whitney 
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data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum digunakan 

untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Minimum 

digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan. 

Median digunakan untuk mengetahui nilai tengah data yang bersangkutan 

(Yamin & Kurniawan, 2009:16). 

3.6.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data 

yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Shapiro-Wilk dengan 

menggunakan α = 0,05 dan berdasarkan kriteria pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal 

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

Jika hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal, maka selanjutnya data tersebut diuji homogenitasnya dengan 

menggunakan Levene’s test sedangkan jika hasil uji normalitas 

menunjukkan bahwa terdapat data yang tidak berdistribusi normal, maka 

tidak diuji homogenitasnya, tetapi digunakan uji statistik non-parametrik 

dengan uji Mann-Whitney pada SPSS 22. 
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3.6.3 Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas data digunakan untuk mengetahui homogen atau 

tidaknya data sampel yang diambil dari populasi yang sama. Untuk 

pengujian homogenitas data, digunakan uji Levene’s test. Melihat nilai 

signifikansi pada uji Levene’s test, dengan menggunakan α = 0,05 serta 

berdasarkan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data homogen 

Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak homogen 

3.6.4 Pengujian Hipotesis 

3.6.4.1 Independent Sample T-test 

Independent Sample T-test digunakan untuk membandingkan rata-rata 

dari dua kelompok sampel data independen atau tidak berhubungan. Jika 

data dari kedua kelompok terdistribusi normal dan homogen, melihat nilai 

t pada baris Equal Variance Assumed dengan menggunakan nilai α = 0,05 

dan jika data terdistribusi normal tetapi tidak homogen, maka tetap 

menggunakan uji independent sample t-test akan tetapi untuk membaca 

hasil dari pengujian data yaitu dilihat pada kolom Equal Variance Not 

Assumed dengan menggunakan nilai α = 0,05 serta berdasarkan kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

Jika thitung < ttabel maka terdapat perbedaan antara kinerja keuangan dan 

kinerja saham bank konglomerat dan bank beroperasi tunggal. 

Jika thitung > ttabel maka tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan 

dan kinerja saham bank konglomerat dan bank beroperasi tunggal. 
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3.6.4.2 Uji Mann-Whitney 

Uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 

dua kelompok sampel data independen atau tidak berhubungan yang hasil 

uji normalitas data tidak terdistribusi normal. Dengan menggunakan nilai α 

= 0,05 serta dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

Jika thitung < ttabel maka terdapat perbedaan antara kinerja keuangan dan 

kinerja saham bank konglomerat dan bank beroperasi tunggal. 

Jika thitung > ttabel maka tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan 

dan kinerja saham bank konglomerat dan bank beroperasi tunggal. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang umumnya berupa 

bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Data 

yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dan yahoo finance. Alasan peneliti menggunakan data sekunder yaitu 

lebih mudah diperoleh, efisien, sudah ada penelitian sebelumnya dan lebih 

dapat dipercaya keabsahannya. 

 

4.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah bank yang sudah go public. 

Pengambilan sampel dilakukan secara non probability sampling. 

Berdasarkan bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

menunjukkan bahwa terdapat 43 bank. Selanjutnya diklasifikasikan 

berdasarkan kriteria pengambilan sampel yaitu bank yang melakukan IPO 

minimal pada tahun 2010 sebanyak 31 bank. Lalu diklasifikasikan lagi 

berdasarkan kelompok bank konglomerat dan bank yang beroperasi tunggal. 

Terdapat 17 bank untuk kelompok bank konglomerat dan 14 bank untuk 

kelompok bank beroperasi tunggal. Dan selanjutnya diklasifikasikan lagi 

berdasarkan bank yang termasuk dalam kategori bank BUKU 4 untuk  
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kelompok bank konglomerat serta bank BUKU 2 dan 3 untuk kelompok 

bank beroperasi tunggal. Terdapat 4 bank yang termasuk dalam kategori bank 

BUKU 4 untuk kelompok bank konglomerat dan 7 bank yang termasuk 

dalam kategori bank beroperasi tunggal. Tetapi karena dalam penelitian ini 

kelompok bank konglomerat hanya berjumlah 4 bank saja, maka bank 

beroperasi tunggal yang menjadi pembanding hanya diambil 4 bank saja. 

Lalu berdasarkan kriteria tersebut, maka bank yang menjadi sampel pada 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Sampel Bank Konglomerat 

KODE NAMA BANK 

BMRI Bank Mandiri 

BBNI Bank Negara Indonesia 

BBRI Bank Rakyat Indonesia 

BBCA Bank Central Asia 

   Sumber: www.idx.co.id 

Tabel 4.2 

Sampel Bank Beroperasi Tunggal 

KODE NAMA BANK 

BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

MCOR Bank Windu Kentjana International 

BBTN Bank Tabungan Negara 

MAYA Bank Mayapada 

Sumber: www.idx.co.id 
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4.3 Analisa Statistik Deskriptif 

Berdasarkan pengolahan data, diperoleh hasil analisa deskriptif dari 

keenam variabel penelitian. Berikut adalah tabel yang menampilkan hasil 

statistik deskriptif dalam penelitian ini. 

4.3.1 Statistik Deskriptif Bank Konglomerat 

Tabel 4.3 

Hasil Statistik Deskriptif Bank Konglomerat 

  CAR  ROA  LDR  NPL  BOPO  PBV  

Mean  16,6035 3,7765 79,3455 1,7345 65,756 2,91 

Median  16,65 3,63 80,475 1,76 65,175 2,75 

Maximum  20,59 5,15 88,54 3,6 75,5 5,2 

Minimum  12,7 2,6 61,7 0,4 59,93 1,1 

Std. Dev  1,91302 0,71618 7,30026 0,86606 4,33617 1,08235 

Skewness  0,174 0.584  -0,73 -0,001 0,622 0,567 

Kurtosis  0,011 -0,244 0,181 -0,195 -0,335 -0,312 

Variance  3,66 0,513 53,294 0,75 18,802 1,171 

Range  7,89 2,55 26,84 3,2 15,57 4,1 

Interquartile 

Range  
2,97 0,74 10,89 1,36 6,84 1,58 

Sumber: SPSS 22 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.3 dapat 

disimpulkan bahwa nilai mean (rata-rata) variabel CAR bank konglomerat 

sebesar 16,6035 dengan standar deviasi sebesar 1,91302 artinya data dalam 

variabel terdistribusi dengan baik karena nilai standar deviasi lebih kecil 

dari nilai mean, hal ini mengindikasikan bahwa data bersifat homogen. Data 
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yang homogen menandakan penyebaran data yang tidak jauh berada pada 

nilai mean dan terdapat kecenderungan setiap data sampel pada variabel ini 

memiliki kesamaan. Nilai median (nilai tengah) pada sampel sebesar 16,65. 

Nilai minimum (terendah) sebesar 12,7 sedangkan nilai maksimum 

(tertinggi) sebesar 20,59. Nilai skewness sebesar 0,174 dan nilai kurtosis 

0,011 yang artinya variabel data tersebut akan mengikuti distribusi normal 

karena terletak pada range -2 sampai 2. Nilai variance sebesar 3,66. Nilai 

range sebesar 7,89 serta nilai interquartile range sebesar 2,97. 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.3 dapat 

disimpulkan bahwa nilai mean (rata-rata) variabel ROA bank konglomerat 

sebesar 3,7765 dengan standar deviasi sebesar 0,71618 artinya data dalam 

variabel terdistribusi dengan baik karena nilai standar deviasi lebih kecil 

dari nilai mean, hal ini mengindikasikan bahwa data bersifat homogen. Data 

yang homogen menandakan penyebaran data yang tidak jauh berada pada 

nilai mean dan terdapat kecenderungan setiap data sampel pada variabel ini 

memiliki kesamaan. Nilai median (nilai tengah) pada sampel sebesar 3,63. 

Nilai minimum (terendah) sebesar 2,6 sedangkan nilai maksimum (tertinggi) 

sebesar 5,15. Nilai skewness sebesar 0,584 dan nilai kurtosis -0,244 yang 

artinya variabel data tersebut akan mengikuti distribusi normal karena 

terletak pada range -2 sampai 2. Nilai variance sebesar 0,513. Nilai range 

sebesar 2,55 serta nilai interquartile range sebesar 0,74. 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.3 dapat 

disimpulkan bahwa nilai mean (rata-rata) variabel LDR bank konglomerat 
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sebesar 79,3455 dengan standar deviasi sebesar 7,30026 artinya data dalam 

variabel terdistribusi dengan baik karena nilai standar deviasi lebih kecil 

dari nilai mean, hal ini mengindikasikan bahwa data bersifat homogen. Data 

yang homogen menandakan penyebaran data yang tidak jauh berada pada 

nilai mean dan terdapat kecenderungan setiap data sampel pada variabel ini 

memiliki kesamaan. Nilai median (nilai tengah) pada sampel sebesar 

80,475. Nilai minimum (terendah) sebesar 61,7 sedangkan nilai maksimum 

(tertinggi) sebesar 88,54. Nilai skewness sebesar -0,73 dan nilai kurtosis 

0,181 yang artinya variabel data tersebut akan mengikuti distribusi normal 

karena terletak pada range -2 sampai 2. Nilai variance sebesar 53,294. Nilai 

range sebesar 26,84 serta nilai interquartile range sebesar 10,89. 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.3 dapat 

disimpulkan bahwa nilai mean (rata-rata) variabel NPL bank konglomerat 

sebesar 1,7345 dengan standar deviasi sebesar 0,86606 artinya data dalam 

variabel terdistribusi dengan baik karena nilai standar deviasi lebih kecil 

dari nilai mean, hal ini mengindikasikan bahwa data bersifat homogen. Data 

yang homogen menandakan penyebaran data yang tidak jauh berada pada 

nilai mean dan terdapat kecenderungan setiap data sampel pada variabel ini 

memiliki kesamaan. Nilai median (nilai tengah) pada sampel sebesar 1,76. 

Nilai minimum (terendah) sebesar 0,4 sedangkan nilai maksimum (tertinggi) 

sebesar 3,6. Nilai skewness sebesar -0,001 dan nilai kurtosis -0,195 yang 

artinya variabel data tersebut akan mengikuti distribusi normal karena 
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terletak pada range -2 sampai 2. Nilai variance sebesar 0,75. Nilai range 

sebesar 3,2 serta nilai interquartile range sebesar 1,36. 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.3 dapat 

disimpulkan bahwa nilai mean (rata-rata) variabel BOPO bank konglomerat 

sebesar 65,7560 dengan standar deviasi sebesar 4,33617 artinya data dalam 

variabel terdistribusi dengan baik karena nilai standar deviasi lebih kecil 

dari nilai mean, hal ini mengindikasikan bahwa data bersifat homogen. Data 

yang homogen menandakan penyebaran data yang tidak jauh berada pada 

nilai mean dan terdapat kecenderungan setiap data sampel pada variabel ini 

memiliki kesamaan. Nilai median (nilai tengah) pada sampel sebesar 

65,1750. Nilai minimum (terendah) sebesar 59,93 sedangkan nilai 

maksimum (tertinggi) sebesar 75,50. Nilai skewness sebesar 0,622 dan nilai 

kurtosis -0,335 yang artinya variabel data tersebut akan mengikuti distribusi 

normal karena terletak pada range -2 sampai 2. Nilai variance sebesar 

18,802. Nilai range sebesar 15,57 serta nilai interquartile range sebesar 

6,84. 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.3 dapat 

disimpulkan bahwa nilai mean (rata-rata) variabel PBV bank konglomerat 

sebesar 2,91 dengan standar deviasi sebesar 1,08235 artinya data dalam 

variabel terdistribusi dengan baik karena nilai standar deviasi lebih kecil 

dari nilai mean, hal ini mengindikasikan bahwa data bersifat homogen. Data 

yang homogen menandakan penyebaran data yang tidak jauh berada pada 

nilai mean dan terdapat kecenderungan setiap data sampel pada variabel ini 
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memiliki kesamaan. Nilai median (nilai tengah) pada sampel sebesar 2,75. 

Nilai minimum (terendah) sebesar 1,1 sedangkan nilai maksimum (tertinggi) 

sebesar 5,2. Nilai skewness sebesar 0,567 dan nilai kurtosis -0,312 yang 

artinya variabel data tersebut akan mengikuti distribusi normal karena 

terletak pada range -2 sampai 2. Nilai variance sebesar 1,171. Nilai range 

sebesar 4,1 serta nilai interquartile range sebesar 1,58. 

4.3.2 Statistik Deskriptif Bank Beroperasi Tunggal 

Tabel 4.4 

Hasil Statistik Deskriptif Bank Beroperasi Tunggal 

  CAR  ROA  LDR  NPL  BOPO  PBV  

Mean  16,2995 2,323 90,2075 2,1405 77,552 1,67 

Median  14,855 2,035 85,805 2,08 81,97 1,4 

Maximum  23,8 4,7 108,86 4,09 93,19 3,8 

Minimum  10,44 0,79 79,3 0,6 53 0,3 

Std. Dev  4,10321 1,16853 10,10444 1,19058 13,45695 1,0839 

Skewness  0,638 0,895 0,775 0,237 -0,959 0,713 

Kurtosis  -0,621 -0,042 -0,949 -1,091 -0,513 -0,38 

Variance  16,836 1,365 102,1 1,417 181,09 1,175 

Range  13,36 3,91 29,56 3,49 40,19 3,5 

Interquartile 

Range  
5,89 1,32 17,67 2,17 19,48 1,5 

Sumber: SPSS 22 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.4 dapat 

disimpulkan bahwa nilai mean (rata-rata) variabel CAR bank beroperasi 

tunggal sebesar 16,2995 dengan standar deviasi sebesar 4,10321 artinya data 
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dalam variabel terdistribusi dengan baik karena nilai standar deviasi lebih 

kecil dari nilai mean, hal ini mengindikasikan bahwa data bersifat homogen. 

Data yang homogen menandakan penyebaran data yang tidak jauh berada 

pada nilai mean dan terdapat kecenderungan setiap data sampel pada 

variabel ini memiliki kesamaan. Nilai median (nilai tengah) pada sampel 

sebesar 14,855. Nilai minimum (terendah) sebesar 10,44 sedangkan nilai 

maksimum (tertinggi) sebesar 23,8. Nilai skewness sebesar 0,638 dan nilai 

kurtosis -0,621 yang artinya variabel data tersebut akan mengikuti distribusi 

normal karena terletak pada range -2 sampai 2. Nilai variance sebesar 

16,836. Nilai range sebesar 13,36 serta nilai interquartile range sebesar 

5,89. 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.4 dapat 

disimpulkan bahwa nilai mean (rata-rata) variabel ROA bank beroperasi 

tunggal sebesar 2,3230 dengan standar deviasi sebesar 1,16853 artinya data 

dalam variabel terdistribusi dengan baik karena nilai standar deviasi lebih 

kecil dari nilai mean, hal ini mengindikasikan bahwa data bersifat homogen. 

Data yang homogen menandakan penyebaran data yang tidak jauh berada 

pada nilai mean dan terdapat kecenderungan setiap data sampel pada 

variabel ini memiliki kesamaan. Nilai median (nilai tengah) pada sampel 

sebesar 2,0350. Nilai minimum (terendah) sebesar 0,79 sedangkan nilai 

maksimum (tertinggi) sebesar 4,70. Nilai skewness sebesar 0,895 dan nilai 

kurtosis -0,042 yang artinya variabel data tersebut akan mengikuti distribusi 
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normal karena terletak pada range -2 sampai 2. Nilai variance sebesar 1,365. 

Nilai range sebesar 3,91 serta nilai interquartile range sebesar 1,32. 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.4 dapat 

disimpulkan bahwa nilai mean (rata-rata) variabel LDR bank beroperasi 

tunggal sebesar 90,2075 dengan standar deviasi sebesar 10,10444 artinya 

data dalam variabel terdistribusi dengan baik karena nilai standar deviasi 

lebih kecil dari nilai mean, hal ini mengindikasikan bahwa data bersifat 

homogen. Data yang homogen menandakan penyebaran data yang tidak 

jauh berada pada nilai mean dan terdapat kecenderungan setiap data sampel 

pada variabel ini memiliki kesamaan. Nilai median (nilai tengah) pada 

sampel sebesar 85,8050. Nilai minimum (terendah) sebesar 79,30 sedangkan 

nilai maksimum (tertinggi) sebesar 108,86. Nilai skewness sebesar 0,775 

dan nilai kurtosis -0,949 yang artinya variabel data tersebut akan mengikuti 

distribusi normal karena terletak pada range -2 sampai 2. Nilai variance 

sebesar 102,100. Nilai range sebesar 29,56 serta nilai interquartile range 

sebesar 17,67. 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.4 dapat 

disimpulkan bahwa nilai mean (rata-rata) variabel NPL bank beroperasi 

tunggal sebesar 2,1405 dengan standar deviasi sebesar 1,19058 artinya data 

dalam variabel terdistribusi dengan baik karena nilai standar deviasi lebih 

kecil dari nilai mean, hal ini mengindikasikan bahwa data bersifat homogen. 

Data yang homogen menandakan penyebaran data yang tidak jauh berada 

pada nilai mean dan terdapat kecenderungan setiap data sampel pada 
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variabel ini memiliki kesamaan. Nilai median (nilai tengah) pada sampel 

sebesar 2,0800. Nilai minimum (terendah) sebesar 0,60 sedangkan nilai 

maksimum (tertinggi) sebesar 4,09. Nilai skewness sebesar 0,237 dan nilai 

kurtosis -1,091, yang artinya variabel data tersebut akan mengikuti distribusi 

normal karena terletak pada range -2 sampai 2. Nilai variance sebesar 1,417. 

Nilai range sebesar 3,49 serta nilai interquartile range sebesar 2,17. 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.4 dapat 

disimpulkan bahwa nilai mean (rata-rata) variabel BOPO bank beroperasi 

tunggal sebesar 77,5520 dengan standar deviasi sebesar 13,45695 artinya 

data dalam variabel terdistribusi dengan baik karena nilai standar deviasi 

lebih kecil dari nilai mean, hal ini mengindikasikan bahwa data bersifat 

homogen. Data yang homogen menandakan penyebaran data yang tidak 

jauh berada pada nilai mean dan terdapat kecenderungan setiap data sampel 

pada variabel ini memiliki kesamaan. Nilai median (nilai tengah) pada 

sampel sebesar 81,9700. Nilai minimum (terendah) sebesar 53 sedangkan 

nilai maksimum (tertinggi) sebesar 93,19. Nilai skewness sebesar -0,959 dan 

nilai kurtosis -0,513 yang artinya variabel data tersebut akan mengikuti 

distribusi normal karena terletak pada range -2 sampai 2. Nilai variance 

sebesar 181,090. Nilai range sebesar 40,19 serta nilai interquartile range 

sebesar 19,48. 

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.4 dapat 

disimpulkan bahwa nilai mean (rata-rata) variabel PBV bank beroperasi 

tunggal sebesar 1,6700 dengan standar deviasi sebesar 1,08390 artinya data 
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dalam variabel terdistribusi dengan baik karena nilai standar deviasi lebih 

kecil dari nilai mean, hal ini mengindikasikan bahwa data bersifat homogen. 

Data yang homogen menandakan penyebaran data yang tidak jauh berada 

pada nilai mean dan terdapat kecenderungan setiap data sampel pada 

variabel ini memiliki kesamaan. Nilai median (nilai tengah) pada sampel 

sebesar 1,4000. Nilai minimum (terendah) sebesar 0,30 sedangkan nilai 

maksimum (tertinggi) sebesar 3,80. Nilai skewness sebesar 0,713 dan nilai 

kurtosis -0,380 yang artinya variabel data tersebut akan mengikuti distribusi 

normal karena terletak pada range -2 sampai 2. Nilai variance sebesar 1,175. 

Nilai range sebesar 3,50 serta nilai interquartile range sebesar 1,50. 

 

4.4 Uji Normalitas 

4.4.1 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Berdasarkan tabel test of normality dibawah ini menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi untuk kelompok bank konglomerat yaitu sebesar 0,984 

sedangkan nilai signifikansi untuk kelompok bank tunggal yaitu sebesar 

0,064. Karena nilai signifikansi kelompok bank konglomerat dan kelompok 

bank tunggal lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data 

CAR untuk kedua kelompok adalah berdistribusi normal dan dilanjutkan 

dengan uji homogenitas data dengan menggunakan Levene’s test untuk 

selanjutnya dilakukan uji beda yang menggunakan independent sample t-

test. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Shapiro-Wilk CAR 

Tests of Normality 

CAR 
Kelompok 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Konglomerat 0,120 20 0,200
*
 0,985 20 0,984 

Tunggal 0,171 20 0,126 0,910 20 0,064 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: SPSS 22 

4.4.2 Return on Asset (ROA) 

Berdasarkan tabel test of normality dibawah ini menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi untuk kelompok bank konglomerat yaitu sebesar 0,142 

sedangkan nilai signifikansi untuk kelompok bank tunggal yaitu sebesar 

0,024. Karena nilai signifikansi kelompok bank konglomerat lebih besar 

dari 0,05 sedangkan kelompok bank tunggal lebih kecil dari 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa data ROA untuk kelompok bank konglomerat 

adalah berdistribusi normal sedangkan untuk kelompok bank tunggal adalah 

tidak berdistribusi normal. Karena dari salah satu kelompok terdapat data 

yang tidak berdistribusi normal, maka tidak dilanjutkan dengan uji 

homogenitas data tetapi dilanjutkan dengan uji beda yang menggunakan uji 

Mann-Whitney. 

 

 

 

Uji Beda Kinerja..., Resty Wulandari, Ak.-IBS, 2016



62 
 

Indonesia Banking School 
 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Shapiro-Wilk ROA 

Tests of Normality 

ROA 
Kelompok 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Konglomerat 0,187 20 0,065 ,928 20 0,142 

Tunggal 0,226 20 0,009 ,888 20 0,024 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: SPSS 22 

4.4.3 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Berdasarkan tabel test of normality dibawah ini menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi untuk kelompok bank konglomerat yaitu sebesar 0,226 

sedangkan nilai signifikansi untuk kelompok bank tunggal yaitu sebesar 

0,005. Karena nilai signifikansi kelompok bank konglomerat lebih besar 

dari 0,05 sedangkan kelompok bank tunggal lebih kecil dari 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa data LDR untuk kelompok bank konglomerat 

adalah berdistribusi normal sedangkan untuk kelompok bank tunggal adalah 

tidak berdistribusi normal. Karena dari salah satu kelompok terdapat data 

yang tidak berdistribusi normal, maka tidak dilanjutkan dengan uji 

homogenitas data tetapi dilanjutkan dengan uji beda yang menggunakan uji 

Mann-Whitney. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Shapiro-Wilk LDR 

Tests of Normality 

LDR 
Kelompok 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Konglomerat 0,104 20 0,200
*
 0,939 20 0,226 

Tunggal 0,236 20 0,005 0,849 20 0,005 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: SPSS 22 

4.4.4 Non Performing Loan (NPL) 

Berdasarkan tabel test of normality dibawah ini menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi untuk kelompok bank konglomerat yaitu sebesar 0,235 

sedangkan nilai signifikansi untuk kelompok bank tunggal yaitu sebesar 

0,093. Karena nilai signifikansi kelompok bank konglomerat dan kelompok 

bank tunggal lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data 

NPL untuk kedua kelompok adalah berdistribusi normal dan dilanjutkan 

dengan uji homogenitas data dengan menggunakan Levene’s test untuk 

selanjutnya dilakukan uji beda yang menggunakan independent sample t-

test. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Shapiro-Wilk NPL 

Tests of Normality 

NPL 
Kelompok 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Konglomerat 0,166 20 0,152 0,940 20 0,235 

Tunggal 0,137 20 0,200
*
 0,918 20 0,093 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

  Sumber: SPSS 22 

4.4.5 Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Berdasarkan tabel test of normality dibawah ini menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi untuk kelompok bank konglomerat yaitu sebesar 0,336 

sedangkan nilai signifikansi untuk kelompok bank tunggal yaitu sebesar 

0,001. Karena nilai signifikansi kelompok bank konglomerat lebih besar 

dari 0,05 sedangkan kelompok bank tunggal lebih kecil dari 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa data BOPO untuk kelompok bank konglomerat 

adalah berdistribusi normal sedangkan untuk kelompok bank tunggal adalah 

tidak berdistribusi normal. Karena dari salah satu kelompok terdapat data 

yang tidak berdistribusi normal, maka tidak dilanjutkan dengan uji 

homogenitas data tetapi dilanjutkan dengan uji beda yang menggunakan uji 

Mann-Whitney. 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Shapiro-Wilk BOPO 

Tests of Normality 

BOPO 
Kelompok 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Konglomerat 0,130 20 0,200
*
 0,948 20  0,336 

Tunggal 0,280 20 0,000 0,814 20 0,001 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: SPSS 22 

4.4.6 Price Book Value (PBV) 

Berdasarkan tabel test of normality dibawah ini menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi untuk kelompok bank konglomerat yaitu sebesar 0,485 

sedangkan nilai signifikansi untuk kelompok bank tunggal yaitu sebesar 

0,078. Karena nilai signifikansi kelompok bank konglomerat dan kelompok 

bank tunggal lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data 

PBV untuk kedua kelompok adalah berdistribusi normal dan dilanjutkan 

dengan uji homogenitas data dengan menggunakan Levene’s test untuk 

selanjutnya dilakukan uji beda yang menggunakan independent sample t-

test. 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Shapiro-Wilk PBV 

Tests of Normality 

PBV 
Kelompok 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Konglomerat 0,117 20 0,200
*
 0,957 20 0,485 

Tunggal 0,134 20 0,200
*
 0,915 20 0,078 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: SPSS 22 

 

4.5 Uji Homogenitas Data 

Berdasarkan tabel Levene’s test dibawah ini menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi variabel CAR sebesar 0,004, nilai signifikansi variabel NPL 

sebesar 0,082 serta nilai signifikansi variabel PBV sebesar 0,899. Karena nilai 

signifikansi dari variabel CAR lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel CAR mempunyai data yang heterogen sedangkan nilai 

signifikansi variabel NPL dan PBV lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa data dari variabel NPL dan PBV mempunyai data yang homogen. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Levene 

  

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

F Sig. 

CAR 9,544 0,004 

NPL 3,200 0,082 

PBV ,016 0,899 

Sumber: SPSS 22 

 

4.6 Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Independent Sample T-test 

Berdasarkan hasil uji homogenitas data yang menunjukkan bahwa 

variabel CAR mempunyai data yang heterogen, maka independent sample t-

test menggunakan nilai t dan nilai signifikansi pada baris equal variances 

not assumed sedangkan variabel NPL dan PBV mempunyai data yang 

homogen, maka independent sample t-test menggunakan nilai t dan nilai 

signifikansi pada baris equal variances assumed. Tabel 4.12 hasil 

independent sample t-test menunjukkan bahwa thitung variabel CAR sebesar 

0,766 dan thitung variabel NPL sebesar 0,226 yang artinya thitung variabel CAR 

dan NPL lebih besar dari nilai ttabel yaitu sebesar 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai CAR dan nilai NPL 

antara kelompok bank konglomerat dengan kelompok bank beroperasi 
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tunggal. Sedangkan thitung variabel PBV sebesar 0,001 yang artinya thitung 

lebih kecil dari nilai ttabel yaitu sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan dari nilai PBV antara kelompok bank 

konglomerat dengan kelompok bank tunggal. Dapat dilihat juga pada tabel 

4.13 hasil independent sample t-test group statistic yang menunjukkan 

bahwa nilai mean variabel CAR kelompok bank konglomerat sebesar 

16,6035 dan nilai mean variabel CAR bank beroperasi tunggal sebesar 

16,2995 yang artinya CAR bank konglomerat lebih tinggi dibandingkan 

dengan CAR kelompok bank beroperasi tunggal, namun perbedaan nilai 

mean variabel CAR kedua kelompok bank tersebut tidak tinggi. Variabel 

NPL menunjukkan bahwa nilai mean untuk kelompok bank konglomerat 

sebesar 1,7345 dan nilai mean NPL bank beroperasi tunggal sebesar 2,1405, 

yang artinya NPL untuk kelompok bank konglomerat lebih kecil dan lebih 

baik dibandingkan dengan kelompok bank beroperasi tunggal karena sesuai 

dengan teori dalam buku Rivai (2010) yang menyebutkan bahwa semakin 

kecil NPL suatu bank, maka semakin baik kualitas kredit bank tersebut. 

Sedangkan variabel PBV menunjukkan bahwa nilai mean untuk kelompok 

bank konglomerat sebesar 2,9100 dan nilai mean PBV bank beroperasi 

tunggal sebesar 1,6700, yang artinya PBV untuk kelompok bank 

konglomerat lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok 

bank beroperasi tunggal. 
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Tabel 4.12 

Hasil Independent Sample T-test 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CAR Equal 

variances 

assumed 

9,544 0,004 0,300 38 0,766 0,30400 1,01232 -1,74534 2,35334 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    0,300 26,887 0,766 0,30400 1,01232 -1,77352 2,38152 

NPL Equal 

variances 

assumed 

3,200 0,082 -1,233 38 0,225 -0,40600 0,32921 -1,07245 0,26045 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    -1,233 34,709 0,226 -0,40600 0,32921 -1,07453 0,26253 

PBV Equal 

variances 

assumed 

0,016 0,899 3,620 38 0,001 1,24000 0,34251 0,54662 1,93338 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    3,620 38,000 0,001 1,24000 0,34251 0,54662 1,93338 

Sumber: SPSS 22 
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Tabel 4.13 

Hasil Independent Sample T-test Group Statistic 

Group Statistics 

  Kelompok N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

CAR 
Konglomerat 20 16,6035 1,91302 0,42776 

Tunggal 20 16,2995 4,10321 0,91751 

NPL 
Konglomerat 20 1,7345 0,86606 0,19366 

Tunggal 20 2,1405 1,19058 0,26622 

PBV 
Konglomerat 20 2,9100 1,08235 0,24202 

Tunggal 20 1,6700 1,08390 0,24237 

Sumber: SPSS 22 

4.6.2 Uji Mann-Whitney 

Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji Mann-Whitney menunjukkan thitung 

variabel ROA sebesar 0,000 dengan ttabel sebesar 0,05 artinya thitung lebih 

kecil dari nilai ttabel yaitu sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel ROA bank konglomerat 

dengan variabel ROA bank beroperasi tunggal. Selanjutnya thitung variabel 

LDR sebesar 0,002 dengan ttabel sebesar 0,05 artinya thitung lebih kecil dari 

nilai ttabel yaitu sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara variabel LDR bank konglomerat dengan 

variabel LDR bank beroperasi tunggal. Dan thitung variabel BOPO sebesar 

0,005 dengan ttabel sebesar 0,05 artinya thitung lebih kecil dari ttabel yaitu 

sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara variabel BOPO bank konglomerat dengan variabel BOPO 
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bank beroperasi tunggal. Dapat dilihat juga pada tabel 4.15 hasil uji Mann-

Whitney ranks yang menunjukkan bahwa nilai mean variabel ROA 

kelompok bank konglomerat lebih tinggi dibandingkan dengan  nilai mean 

variabel ROA kelompok bank beroperasi tunggal, yang artinya ROA 

kelompok bank konglomerat lebih baik dibandingkan dengan kelompok 

bank beroperasi tunggal karena bank konglomerat dapat menghasilkan laba 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank beroperasi tunggal. Karena 

LDR tidak bisa diukur dan ditentukan secara tunggal, maka dikaitkan 

dengan nilai ROA. Nilai mean LDR kelompok bank konglomerat sebesar 

14,90 dengan nilai mean ROA sebesar 27,48 sedangkan nilai mean LDR 

kelompok bank beroperasi tunggal sebesar 26,10 dengan nilai mean ROA 

sebesar 13,53 yang artinya dengan nilai likuiditas sebesar 14,90 kelompok 

bank konglomerat mampu menghasilkan ROA sebesar 27,48 yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelompok bank beroperasi tunggal yang 

memiliki likuiditas sebesar 26,10 dan hanya mampu menghasilkan ROA 

sebesar 13,53. Sedangkan variabel BOPO kelompok bank konglomerat 

menunjukkan nilai mean sebesar 15,35 sedangkan nilai mean BOPO 

kelompok bank beroperasi tunggal sebesar 25,65 yang artinya nilai mean 

BOPO kelompok bank konglomerat lebih rendah dibandingkan dengan 

kelompok bank beroperasi tunggal, maka nilai BOPO untuk kelompok bank 

konglomerat lebih baik dibandingkan dengan kelompok bank beroperasi 

tunggal karena bank konglomerat dapat menghasilkan pendapatan yang 

lebih tinggi dengan biaya operasional yang rendah. 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Mann-Whitney 

Test Statistics
a
 

  ROA LDR BOPO 

Mann-

Whitney 

U 

60,500 88,000 97,000 

Wilcoxon 

W 
270,500 298,000 307,000 

Z -3,775 -3,030 -2,786 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,002 ,005 

Exact 

Sig. 

[2*(1-

tailed 

Sig.)] 

.000
b
 .002

b
 .005

b
 

a. Grouping Variable: Kelompok 

b. Not corrected for ties. 

Sumber: SPSS 22 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Mann-Whitney Ranks 

Ranks 

  
Kelompok N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

ROA 

Konglomerat 20 27,48 549,50 

Tunggal 20 13,53 270,50 

Total 40     

LDR 

Konglomerat 20 14,90 298,00 

Tunggal 20 26,10 522,00 

Total 40     

BOPO 

Konglomerat 20 15,35 307,00 

Tunggal 20 25,65 513,00 

Total 40     

Sumber: SPSS 22 

 

4.7 Analisa dan Pembahasan 

Berdasarkan teori Rivai (2010) yang menyebutkan bahwa besar 

kecilnya CAR ditentukan oleh kemampuan bank dalam menghasilkan laba 

dan hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR kelompok bank konglomerat 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok bank beroperasi tunggal. 

Dalam penelitian ini dibuktikan bahwa nilai ROA bank konglomerat yang 

lebih tinggi menghasilkan nilai CAR yang lebih tinggi juga jika dibandingkan 

dengan bank beroperasi tunggal. Hal ini karena bank konglomerat memiliki 

diversifikasi yang sangat baik, contohnya bank konglomerat memiliki lebih 

banyak produk jasa perbankan, dari segi geografis juga bank-bank kelompok 
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konglomerat telah memiliki kantor cabang utama maupun kantor cabang 

pembantu di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh bank-bank kelompok 

bank beroperasi tunggal serta bank konglomerat memiliki unit usaha atau 

bisnis yang lebih banyak dari bank beroperasi tunggal sehingga bank 

konglomerat membutuhkan CAR yang lebih tinggi daripada bank yang 

beroperasi tunggal. ROA kelompok bank konglomerat lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan kelompok bank beroperasi tunggal. Hal ini karena bank 

konglomerat memiliki lebih banyak produk jasa perbankan, dari segi 

geografis juga bank-bank kelompok konglomerat telah memiliki kantor 

cabang utama maupun kantor cabang pembantu di daerah-daerah yang tidak 

terjangkau oleh bank-bank kelompok bank beroperasi tunggal serta bank 

konglomerat memiliki unit usaha atau bisnis yang lebih banyak dari bank 

beroperasi tunggal sehingga bank konglomerat dapat menghasilkan ROA 

yang lebih tinggi daripada bank yang beroperasi tunggal sedangkan bank 

beroperasi tunggal tidak terdiversifikasi dengan baik, jika ada guncangan 

ekonomi makro maka akan langsung cepat berpengaruh kepada laba yang 

dihasilkan. Berdasarkan teori yang menyebutkan bahwa semakin tinggi rasio 

LDR, akan memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas suatu bank 

sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi 

semakin besar dan hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR kelompok bank 

konglomerat lebih rendah dibandingkan kelompok bank beroperasi tunggal 

yang artinya tingkat kemampuan likuiditas yang dimiliki oleh kelompok bank 

konglomerat tinggi. Penilaian LDR tidak bisa dinilai secara sendiri atau 

Uji Beda Kinerja..., Resty Wulandari, Ak.-IBS, 2016



75 
 

Indonesia Banking School 
 

 

tunggal tetapi dikaitkan dengan besarnya laba yang dihasilkan yaitu dengan 

rasio ROA. Jika kelompok bank konglomerat memiliki LDR sebesar 79,3455 

yang mampu menghasilkan ROA sebesar 3,7765 akan tetapi kelompok bank 

beroperasi tunggal yang memiliki LDR sebesar 90,2075 hanya mampu 

menghasilkan ROA sebesar 2,3230. Apabila dibandingkan antara kelompok 

bank konglomerat dengan kelompok bank beroperasi tunggal maka LDR 

kelompok bank konglomerat lebih baik walaupun nilai LDR kelompok bank 

konglomerat lebih rendah dan memiliki risiko likuiditas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok bank beroperasi tunggal tetapi apabila nilai 

LDR tinggi dan nilai ROA rendah tidak menunjukkan efektifitas dan kinerja 

yang baik. NPL kelompok bank konglomerat lebih rendah dibandingkan 

dengan kelompok bank beroperasi tunggal. Hal ini karena bank konglomerat 

mampu me-maintanance dan me-manage kredit yang telah diberikan kepada 

nasabahnya sehingga tingkat kredit yang termasuk dalam kategori kredit 

bermasalah tidak tinggi atau rendah. BOPO kelompok bank konglomerat 

lebih rendah dibandingkan dengan kelompok bank beroperasi tunggal. Hal ini 

karena bank konglomerat mampu meminimalisir biaya-biaya operasional dan 

meningkatkan pendapatan sedangkan bank beroperasi tunggal masih memiliki 

biaya-biaya operasional yang tinggi dan belum mengefisiensikan, sehingga 

BOPO bank konglomerat lebih rendah. Dan PBV bank konglomerat lebih 

tinggi dibandingkan bank beroperasi tunggal karena berdasarkan hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan bank 

konglomerat lebih tinggi dibandingkan dengan bank beroperasi tunggal 
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sehingga para investor lebih memilih untuk menginvestasikan dananya pada 

bank konglomerat sehingga nilai PBV bank konglomerat lebih tinggi 

sedangkan kinerja keuangan bank beroperasi tunggal lebih rendah sehingga 

nilai PBV bank beroperasi tunggal lebih rendah juga dibandingkan dengan 

bank konglomerat. 

 

4.8 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel Capital 

Adequacy Ratio (CAR) antara kelompok bank konglomerat dan kelompok 

bank beroperasi tunggal berbeda dan lebih tinggi kelompok bank konglomerat 

dibandingkan dengan kelompok bank beroperasi tunggal. Variabel Return on 

Asset (ROA) antara kelompok bank konglomerat dan kelompok bank 

beroperasi tunggal berbeda dan lebih tinggi kelompok bank konglomerat 

dibandingkan dengan kelompok bank beroperasi tunggal. Variabel Loan 

Deposit Ratio (LDR) antara kelompok bank konglomerat dan kelompok bank 

beroperasi tunggal berbeda dan lebih rendah kelompok bank konglomerat 

dibandingkan dengan kelompok bank beroperasi tunggal. Variabel Non 

Performing Loan (NPL) antara kelompok bank konglomerat dan kelompok 

bank beroperasi tunggal berbeda dan lebih rendah kelompok bank 

konglomerat dibandingkan dengan kelompok bank beroperasi tunggal. 

Variabel Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) antara 

kelompok bank konglomerat dan kelompok bank beroperasi tunggal berbeda 

dan lebih rendah kelompok bank konglomerat dibandingkan dengan 
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kelompok bank beroperasi tunggal. Variabel Price Book Value (PBV) antara 

kelompok bank konglomerat dan kelompok bank beroperasi tunggal berbeda 

dan lebih tinggi kelompok bank konglomerat dibandingkan dengan kelompok 

bank beroperasi tunggal.  

Sehingga implikasi manajerial yang dapat diterapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) menggambarkan tingkat kecukupan modal 

suatu bank, dalam penelitian ini CAR kelompok bank konglomerat dinilai 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok bank beroperasi tunggal. Agar 

tingkat CAR kelompok bank beroperasi tunggal tetap terjaga atau bahkan 

mengalami peningkatan, maka bank beroperasi tunggal perlu 

menambahkan modal dengan cara memperkecil komitmen pinjaman yang 

tidak digunakan, menambah posisi modal dengan cara setoran tunai 

maupun dengan cara memperjualbelikan surat berharga atau saham agar 

dapat memadai cadangan untuk menanggung risiko yang mungkin akan 

terjadi tetapi dilihat juga pada kemampuan bank dalam menghasilkan laba. 

Apabila bank mampu menghasilkan laba yang tinggi, maka tingkat CAR 

harus semakin tinggi sesuai dengan laba yang dihasilkan karena besar 

kecilnya CAR ditentukan oleh kemampuan bank dalam menghasilkan laba 

serta komposisi pengalokasian dana pada aktiva sesuai dengan tingkat 

risiko. 

2. Return on Asset (ROA) menggambarkan kemampuan bank dalam 

memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Dalam penelitian ini ROA 
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kelompok bank konglomerat dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok bank beroperasi tunggal, maka dari itu manajemen bank 

beroperasi tunggal perlu meningkatkan net income, yaitu dengan cara  

mengefisiensikan biaya operasional bank, meningkatkan sales atau 

penjualan terhadap produk-produk bank sehingga meningkatkan 

pendapatan (revenue) bank. 

3. Loan to Deposit Ratio (LDR) menggambarkan kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan 

kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dalam penelitian ini 

LDR kelompok bank konglomerat lebih rendah dibandingkan kelompok 

bank beroperasi tunggal, yang artinya LDR bank konglomerat lebih baik 

dibandingkan dengan LDR bank beroperasi tunggal. Agar LDR bank 

beroperasi tunggal memiliki nilai yang baik, maka manajemen bank dapat 

melakukan perbaikan pada nilai LDR misalnya dengan cara meningkatkan 

jumlah dana pihak ketiga (DPK). 

4. Non Performing Loan (NPL) menggambarkan kualitas kredit bank, apabila 

semakin tinggi NPL, maka semakin buruk kualitas kredit bank. Dalam 

penelitian ini NPL kelompok bank konglomerat dinilai lebih rendah 

dibandingkan dengan kelompok bank beroperasi tunggal, maka dari itu 

manajemen kredit bank beroperasi tunggal harus meminimalisirkan 

kolektibilitas kredit yang tergolong dalam kategori diragukan, kurang 

lancar dan macet dengan cara restrukturisasi kredit kepada debitur, 
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mengambil dana cadangan dari modal bank serta meningkatkan kualitas 

analisi kredit agar nilai NPL tidak tinggi. 

5. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

menggambarkan tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan 

kegiatan operasinya. Dalam penelitian ini BOPO kelompok bank 

konglomerat dinilai lebih rendah dibandingkan dengan kelompok bank 

beroperasi tunggal, agar tingkat BOPO kelompok bank beroperasi tunggal 

tidak tinggi maka manajemen harus mengurangi biaya-biaya yang 

sekiranya dapat dikurangi sehingga dapat menambah tingkat efisiensi 

bank. Selain itu, bank juga perlu meningkatkan pendapatan operasional 

dengan cara menambah fasilitas-fasilitas selain menghimpun dana dan 

menyalurkan dana, seperti jasa investasi. 

6. Price Book Value (PBV) menggambarkan tingkat kinerja harga pasar 

saham terhadap nilai bukunya. Semakin tinggi rasio PBV, maka semakin 

tinggi pula bank dinilai oleh investor sehingga harga saham bank akan 

semakin meningkat di pasar. Dalam penelitian ini PBV kelompok bank 

konglomerat dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok bank 

beroperasi tunggal, maka dari itu manajemen investasi bank beroperasi 

tunggal harus meningkatkan kinerja saham bank dan nilai bukunya dengan 

cara meningkatkan kinerja keuangan bank seperti mengurangi biaya-biaya, 

meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan net income. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara kelompok bank 

konglomerat dan kelompok bank beroperasi tunggal, jika dilihat dari rasio 

Capital Adequacy Ratio (CAR). Hal ini karena besarnya CAR diatur ketat 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nilai minimal sebesar 8%. 

2. Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara kelompok bank konglomerat 

dan kelompok bank beroperasi tunggal, jika dilihat dari rasio Return on 

Asset (ROA) karena memiliki diversifikasi yang berbeda antara bank 

konglomerat dengan bank beroperasi tunggal. 

3. Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara kelompok bank konglomerat 

dan kelompok bank beroperasi tunggal, jika dilihat dari tingkat likuiditas 

atau rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) karena memiliki diversifikasi yang 

berbeda antara bank konglomerat dengan bank beroperasi tunggal. 

4. Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara kelompok bank 

konglomerat dan kelompok bank beroperasi tunggal, jika dilihat dari 

tingkat kualitas kredit atau rasio Non Performing Loan (NPL). Hal ini 

karena besarnya NPL diatur ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

dengan nilai maksimal sebesar 5%. 
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5. Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara kelompok bank konglomerat 

dan kelompok bank beroperasi tunggal, jika dilihat dari tingkat efisiensi 

biaya atau rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) karena memiliki diversifikasi yang berbeda antara bank 

konglomerat dengan bank beroperasi tunggal. 

6. Terdapat perbedaan kinerja saham antara kelompok bank konglomerat dan 

kelompok bank beroperasi tunggal, jika dilihat dari rasio Price Book Value 

(PBV) karena memiliki diversifikasi yang berbeda antara bank 

konglomerat dengan bank beroperasi tunggal. 

7. Secara umum kinerja keuangan dan kinerja saham bank konglomerat lebih 

tinggi dibandingkan dengan bank beroperasi tunggal karena memiliki 

diversifikasi yang lebih baik, seperti banyaknya kantor cabang, bank 

konglomerat memiliki lebih banyak produk serta unit usaha yang lebih 

luas. 

 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel yang 

digunakan misal menggunakan semua BUKU 1,2,3, dan 4 atau sesama 

bank konglomerat dengan jumlah sampel yang lebih banyak. 

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan variabel lain, 

misalnya NIM, NPM atau ROE. 
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3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan laporan tahunan 

yang terbaru. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN A 

Data Penelitian 

MANDIRI 

Variabel 2011 2012 2013 2014 2015 

CAR 15.34 15.48 14.93 16.6 18.6 

ROA 3.37 3.55 3.66 3.57 3.15 

LDR 71.65 77.66 82.97 82.02 87.05 

NPL 2.18 1.74 1.6 1.66 2.29 

BOPO 67.22 63.93 62.41 64.98 69.67 

PBV 2.6 3 2.4 2.6 1.9 

BNI 

CAR 17.6 16.7 15.1 16.22 19.5 

ROA 2.9 2.9 3.4 3.49 2.6 

LDR 70.4 77.5 85.3 87.81 87.8 

NPL 3.6 2.8 2.2 1.96 2.7 

BOPO 72.6 71 67.1 69.78 75.5 

PBV 2 2 1.7 2.1 1.1 

BRI 

CAR 14.96 16.95 16.99 18.31 20.59 

ROA 4.93 5.15 5.03 4.74 4.19 

LDR 76.2 79.85 88.54 81.68 86.88 

NPL 2.32 1.78 1.55 1.69 2.02 

BOPO 66.69 59.93 60.58 65.37 67.96 

PBV 2.9 3.3 2.9 3.3 2.2 

BCA 

CAR 12.7 14.2 15.7 16.9 18.7 

ROA 3.8 3.6 3.8 3.9 3.8 

LDR 61.7 68.6 75.4 76.8 81.1 

NPL 0.5 0.4 0.4 0.6 0.7 

BOPO 60.9 62.4 61.5 62.4 63.2 

PBV 4.6 5.2 4.2 4.5 3.7 
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BTPN 

CAR 20.5 21.5 23.1 23.3 23.8 

ROA 4.4 4.7 4.5 3.6 3.1 

LDR 85 86 88 97 97 

NPL 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 

BOPO 54 54 53 58 61 

PBV 3.6 3.6 2.5 2.1 1.2 

BTN 

CAR 15.03 17.69 15.62 14.64 16.97 

ROA 2.03 1.94 1.79 1.14 1.61 

LDR 102.56 100.9 104.42 108.86 108.78 

NPL 2.75 4.09 4.05 4.01 3.42 

BOPO 81.75 80.74 82.19 88.97 84.83 

PBV 1.5 1.7 1 1 1.3 

WINDU 

CAR 11.67 13.86 14.68 14.15 16.39 

ROA 0.96 2.04 1.74 0.79 1.03 

LDR 79.3 80.22 82.73 84.03 86.82 

NPL 2.18 1.98 1.69 2.71 1.98 

BOPO 92.97 81.74 84.89 93.19 90.7 

PBV 0.5 0.4 0.3 0.5 0.7 

MAYAPADA 

CAR 14.68 10.93 14.07 10.44 12.97 

ROA 2.07 2.41 2.53 1.98 2.1 

LDR 82.1 80.58 85.61 81.25 82.99 

NPL 2.51 3.02 1.04 1.46 2.52 

BOPO 83.38 80.19 78.58 84.27 82.65 

PBV 3.8 2 2.2 2.3 1.2 
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LAMPIRAN B 

1. Uji Normalitas CAR 
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2. Uji Normalitas ROA 
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3. Uji Normalitas LDR 
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4. Uji Normalitas NPL 
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5. Uji Normalitas BOPO 
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6. Uji Normalitas PBV 
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CURRICULUM VITAE 

 

PERSONAL DETAILS 

Full Name : Resty Wulandari 

Sex : Female 

Place, Date of Birth : Jakarta, December 13
th

 1994 

Address : Komplek Graha Permai Jl Beringin Blok B1 No.7 

Sawah Lama – Ciputat, South Tangerang 15413 

Nationality : Indonesia 

Religion : Moslem 

Marital Status : Single 

Phone, Mobile : +6283876540895 

Email : resty.wulandari@gmail.com 

 

PERSONALITIES 

Good attitude, kind, communicative, diligent, tolerant, discipline, honest, and 

beresponsible. 

 

EDUCATION BACKGROUND 

2012 – Present : STIE Indonesia Banking School, Jakarta (Majoring 

Accounting) 

2009 – 2012 : 01 Senior High School, South Tangerang 

2006 – 2009 : 02 Junior High School, Ciputat 

2000 – 2006 : 06 Elementary School, Ciputat 

1998 – 2000 : TK Cressendo 
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COURSE AND TRAINING 

2015 : Mini Banking Training 

  Credit Analyst Training 

  Basic Treasury Training 

  Trade Finance Training 

  Effective Selling Skill Training 

  Rindam Jaya Military Training 

2011 – 2012 : Nurul Fikri 

2010 – 2011 : International Language Programme (ILP) Bintaro 

2003 – 2008 : English Course at Arya Course 

 

ORGANIZATION EXPERIENCE 

2014 – 2015 : Member of Galeri Investasi Pojok Bursa STIE 

Indonesia Banking School (Operational Division) 

2014 : Member of CDC (Campus Debate Challenge) 2014 

2014 : Member of AGTI (Accounting Goes To IBS) 2014   

2014 : Member of IBS Super Cup VI  

 

INTERNSHIP 

2015 : Bank Indonesia Jakarta 

2016 : PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk 

2016 : PT. Bank Commonwealth 

 

SKILLS 

1. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, MS. Powerpoint) 

2. Internet Literate 

3. Software Analysis Literate (SPSS 22) 
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