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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. 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. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Investasi merupakan aktivitas terkait sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan dimasa yang akan datang. 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. 

Salah satu instrumen pada pasar modal adalah saham. Menurut Aziz 

(2016:76) saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan 
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investor individual atau investor institusional atau trader atas investasi 

mereka atau sejumlah dana yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan.  

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. 

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 

sedangkan bank yang beroperasi tunggal memang terkena dampak rush besar-

besaran pada tahun 2008 juga tetapi tidak sampai mengalami bankrupt. 

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”. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta menganalisis apakah 

kinerja keuangan bank konglomerat berbeda dengan bank beroperasi tunggal 

dan untuk mengetahui serta menganalisis apakah kinerja saham bank 

konglomerat berbeda dengan bank beroperasi tunggal. 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Efficiency Market Hyphotesis 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. Teori EMH 

ini terdapat tiga bentuk yaitu weak-form, semistrong-form dan strong-form.  
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2.2 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).  

2.3 Bank  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, 

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 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.  

Rasio keuangan adalah merupakan alat analisis keuangan perusahaan 

untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data 

keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan (Budiman, 2015).  

2.4 Pasar Modal 

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

antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan 

dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas.  

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 (Bodie at al, 2006:59). 

Rasio price book value adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan 

perbandingan harga saham dipasar dengan nilai buku  saham  tersebut  yang 

digambarkan di neraca (Wulandari, 2012).  
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2.5 Pengembangan Hipotesis 

Menurut Goovaerts et al (2005) menyatakan bahwa manfaat diversifikasi 

yang biasanya diperoleh dalam pembentukan konglomerasi keuangan 

menciptakan modal ekonomi untuk anak perusahaan. Berdasarkan uraian 

tersebut, dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Kinerja keuangan bank konglomerat berbeda dengan bank 

beroperasi tunggal 

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. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Kinerja saham bank konglomerat berbeda dengan bank beroperasi 

tunggal 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah bank yang go public, yaitu bank yang sudah 

tercatat dan mempublikasikan laporan keuangannya setiap tahun pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

3.2 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel 

1. Price Book Value (PBV) 

    
  

   
 

2. Loan to Deposit Ratio (LDR) 
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3. Non Performing Loan (NPL) 

     
                 

            
        

4. Return on Asset (ROA) 

     
                  

            
        

5. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

     
          

                                        
        

6. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

      
                         

                       
        

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 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). 

3.3.2 Uji Normalitas 

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 

3.3.3 Uji Homogenitas 

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 

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



Indonesia Banking School | 6 
 

3.3.4 Pengujian Hipotesis 

3.3.4.1 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. 

3.3.4.2 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. 

 

IV. PEMBAHASAN 

4.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah bank yang sudah go public. 

Pengambilan sampel dilakukan secara non probability sampling. 
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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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4.2 Analisa Statistik Deskriptif 

4.2.1 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 

 

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, nilai mean (rata-

rata) variabel ROA bank konglomerat sebesar 3,7765 dengan standar 

deviasi sebesar 0,71618, nilai mean (rata-rata) variabel LDR bank 

konglomerat sebesar 79,3455 dengan standar deviasi sebesar 7,30026, nilai 

mean (rata-rata) variabel NPL bank konglomerat sebesar 1,7345 dengan 
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standar deviasi sebesar 0,86606, nilai mean (rata-rata) variabel BOPO bank 

konglomerat sebesar 65,7560 dengan standar deviasi sebesar 4,33617, serta 

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 memiliki 

kesamaan. 

4.2.2 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 

 

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



Indonesia Banking School | 10 
 

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, nilai mean 

(rata-rata) variabel ROA bank beroperasi tunggal sebesar 2,3230 dengan 

standar deviasi sebesar 1,16853, nilai mean (rata-rata) variabel LDR bank 

beroperasi tunggal sebesar 90,2075 dengan standar deviasi sebesar 

10,10444, nilai mean (rata-rata) variabel NPL bank beroperasi tunggal 

sebesar 2,1405 dengan standar deviasi sebesar 1,19058, nilai mean (rata-

rata) variabel BOPO bank beroperasi tunggal sebesar 77,5520 dengan 

standar deviasi sebesar 13,45695, serta nilai mean (rata-rata) variabel PBV 

bank beroperasi tunggal sebesar 1,6700 dengan standar deviasi sebesar 

1,08390 artinya data dalam variabel terdistribusi dengan baik karena nilai 

standar deviasi lebih kecil dari nilai mean, hal ini mengindikasikan bahwa 

data bersifat homogen. 

4.3 Uji Normalitas 

4.3.1 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

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 

Berdasarkan tabel test of normality 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 
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bank tunggal lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data 

CAR untuk kedua kelompok adalah berdistribusi normal. 

4.3.2 Return on Asset (ROA) 

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 

Berdasarkan tabel test of normality 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. 
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4.3.3 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

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 

Berdasarkan tabel test of normality 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. 

4.3.4 Non Performing Loan (NPL) 

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 
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Berdasarkan tabel test of normality 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. 

4.3.5 Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

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 

Berdasarkan tabel test of normality 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. 
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4.3.6 Price Book Value (PBV) 

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 

Berdasarkan tabel test of normality 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. 

 

4.4 Uji Homogenitas 

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 
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Berdasarkan tabel Levene’s test 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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4.5 Pengujian Hipotesis 

4.5.1 Independent Sample T-test 

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 4.12 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 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. 

4.5.2 Uji Mann-Whitney 

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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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 

bank beroperasi tunggal.  

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

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).  

2. Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara kelompok bank konglomerat dan 

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

(ROA). 

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). 
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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).  

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). 

6. Terdapat perbedaan kinerja saham antara kelompok bank konglomerat dan 

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

(PBV). 

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

tinggi dibandingkan dengan bank beroperasi tunggal. 

 

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. 

3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan laporan tahunan yang 

terbaru. 
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