
PENGARUH KECUKUPAN MODAL, PROFITABILITAS, DAN 

UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP  

NILAI PERUSAHAAN PERBANKAN  

(Studi Empiris Pada Bank Umum Tahun 2006 - 2009) 

 

 

Oleh: 

Nadia Samantha 

200812052 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat 

Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 
INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 
2015 

Pengaruh kecukupan..., Nadia Samantha, Ak.-IBS, 2015



Pengaruh kecukupan..., Nadia Samantha, Ak.-IBS, 2015



Pengaruh kecukupan..., Nadia Samantha, Ak.-IBS, 2015



Pengaruh kecukupan..., Nadia Samantha, Ak.-IBS, 2015



Pengaruh kecukupan..., Nadia Samantha, Ak.-IBS, 2015



KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi 

yang menjadi syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. Adapun penulisan skripsi ini berjudul “ Pengaruh Kecukupan Modal, 

Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan 

(Studi Empiris Pada Bank Umum Tahun 2006-2009) ”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan perbankan pada Bank 

Umum pada tahun 2006-2009. 

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang turut membantu terselesaikannya penulisan ini. Adapun pihak-pihak 

yang dimaksud adalah :  

1. Bapak Ramzi A. Zuhdi, SE, Ak., MSc.. selaku pembimbing skripsi yang telah 

bersedia membimbing, memberikan petunjuk, memotivasi saya sebagai 

pembimbing dan nasihat selayaknya orangtua saya, serta memberikan banyak 

bantuan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Ketua STIE Indonesia Banking School, Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto, SE., MA. 

Selaku Ketua STIE Indonesia Banking School.  

3. Bapak Drs. Sparta,M.E.,Ak.,CA., selaku Wakil Ketua I STIE Indonesia Banking 

School, yang  memotivasi saya dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Komar Darya, Ak., MM. CA. selaku ketua jurusan program studi 

akuntansi STIE Indonesia Banking School. 

Pengaruh kecukupan..., Nadia Samantha, Ak.-IBS, 2015



5. Seluruh dosen dan staff pengajar STIE-IBS, yang sudah memberikan masukan, 

semangat, motivasi, dan nasihat selama menjalankan perkuliahan di STIE Indonesia 

Banking School, maupun selama proses penulisan skripsi ini serta pada saat seminar 

hasil. 

6. Kedua orangtua penulis papa Tonny Selibulgani dan mama Magdalena Selibulgani 

yang selalu memberikan doa terbaiknya untuk penulis serta selalu memberikan 

cinta, perhatian, nasehat dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada 

penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan 

7. Keluarga penulis tercinta, Ompung Lucy, Auntie Nani, Abang Michael, Kak 

Yasmine, adek Michelle, serta keponakan penulis yang tercinta Amare, yang 

memberikan dukungan,  motivasi, dan doanya setiap hari sehingga terselesailah 

penulisan skripsi ini. 

8. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa 

kepada penulis serta memberikan segala bantuan baik secara moril maupun materil 

kepada penulis sehingga dapat membantu kelancaran proses skripsi ini. 

9. Sahabat-sahabat tersayang Reza Januardi, Christya Nana, Ratih Kusumadiwati, 

Resty Firza, Jessica Alia yang sudah bersedia untuk bertukar pikiran mengenai 

pengerjaan skripsi dan tentunya memberikan dukungan serta kenangan kepada 

penulis dari semester satu sampai sekarang.  

10. Teman-teman angkatan 2008 yang tersisa dan berjuang bersama dalam penulisan 

skripsi ini, bersama-sama memberikan dukungan dan motivasinya agar dapat lulus 

bersama. 

11. Seluruh staff bagian akademik, tata usaha, dan kemahasiswaan STIE-IBS. 

12. Seluruh civitas akademika STIE Indonesia Banking School. 

13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.  

Pengaruh kecukupan..., Nadia Samantha, Ak.-IBS, 2015



 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari nilai 

kesempurnaan. Oleh karena itu  saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan 

penulis demi perbaikan untuk kualitas penulisan di masa yang akan datang. Jika ada hal-

hal yang kurang berkenan di hati pembaca, penulis memohon maaf yang sebesar-

besarnya. 

Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih. 

 

  Jakarta, Juli 2015 

 

 Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh kecukupan..., Nadia Samantha, Ak.-IBS, 2015



ABSTRACT 

 

Bank is a very important part in the economy, one of whose duties as an 
intermediary institution to collect and distribute funds from the community back in the 
form of credit.. The purpose of this study was to obtain empirical evidence about the 
influence capital structure, profitability, and size affect the firm’s value in banking 
companies listed on Indonesia Stock Exchange. With purposive sampling method, the 
populations of this research are 19 banking companies listed from 2006 until 2008. From 
the analysis showed that during the observation period of the study indicate that the data 
are normally distributed. Based on the test for normality, multicollinearity test, test of 
heteroscedasticity, and autocorrelation test found no variables that deviate from the 
classical assumptions. This shows the available data has been qualified using multiple 
linear regression equation model. Based on the results of testing performed with t-test, 
variables capital adequacy ratio, return on asset and size are influenting significantly to 
banking’s firm valu,. Whereas on the basis of simultaneous test (test F) capital structure, 
profitability and size have an impact on banking’s firm value. The magnitude (R2) on 19 
banking companies is 0.570057. This shows there are influence of the independent 
variable i.e. capital structure, profitability, and size of the dependent variable banking’s 
firm value that can be explained by the model equation is equal to 57,0057% and 
42,9943% of the rest are influenced by other factors outside the research. 

Keywords: Capital structure, profitability, size,  firm’s value, Capital Adequacy Ratio, 
Return on Asset, and Price to Book Value. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendiriannya suatu perusahaan tentu didasari dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 

perusahaan tersebut. Pertama, pencapaian keuntungan secara maksimal. Kedua, 

memberikan kesejahteraan kepada para pemegang saham (Keown, 2010), sedangkan 

tujuan ketiga, mengoptimalkan nilai perusahaan dalam waktu jangka panjang (Lihan dan 

Anas, 2010). Nilai perusahaan sangatlah penting karena dengan nilai perusahaan yang 

tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Brigham and Houston, 

2013). Semakin tinggi harga saham semakin tinggi nilai perusahaan.  

Perusahaan tentu ingin meningkatkan nilai perusahaannya dengan cara peningkatan 

pertumbuhan penjualan, modal laba, penambahan hutang atau lainnya. Oleh karena itu 

perusahaan harus merumuskan strategi yang lebih matang untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan. Dengan adanya peningkatan kinerja perusahaan, maka seiring berjalannya 

pun akan terjadi peningkatan nilai perusahaan.  

Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Perbankan Indonesia bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,  

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat 

banyak. Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan sebagai 

penyalur dana masyarakat, serta keuntungan utama dari bisnis perbankan yang 

berdasarkan konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada 

penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan (www.bi.go.id). 

Peningkatan nilai perusahaan pada industri perbankan tidak berbeda jauh dari industri 
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lainnya, yang dijadikan sebagai tolak ukur pada nilai perusahaan perbankan merupakan 

harga saham perusahaan tersebut. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan perbankan, diantaranya 

kecukupan modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Pada perbankan, kecukupan 

modal memegang peranan penting untuk berjalannya kegiatan bank. Permodalan bagi 

bank sebagaimananya perusahaan pada umumnya berfungsi sebagai penyangga terhadap 

kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu modal bank berfungsi untuk menjaga 

kepercayaan terhadap aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga 

intermediasi atas dana yang diterima oleh nasabah. Kecukupan modal adalah suatu 

regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan 

lembaga keuangan harus menangani permodalan mereka. Untuk mengatur mengenai 

kecukupan modal bank, maka keluarlah peraturan mengenai penetapan kecukupan modal 

bank yang disebut Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Capital Adequacy Ratio atau yang biasa disingkat CAR adalah rasio minimum 

kecukupan modal bank yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap 

kerugian yang timbul akibat dari aktivitas yang dilakukan. Rasio minimum yang 

ditetapkan adalah sebesar 8%, rasio ini menghubungkan antara modal bank dengan bobot 

risiko dari aset yang dimiliki. Tujuan dari penetapan CAR ini untuk memastikan bahwa 

bank beroperasi dengan aman dan sehat, maka bank harus menjaga modal dan cadangan 

yang cukup untuk mendukung risiko yang timbul dari aktivitas yang dilakukannya. 

Penetapan CAR merupakan salah satu kebijakan yang terdapat di dalam Basel Accord. 

Pada tahun 1988, Bank for International Settlement (BIS) mengeluarkan suatu konsep 

kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan The 1988 Accord (Basel I).  

Basel merupakan suatu istilah yang merujuk pada serangkaian kebijakan Bank Sentral 

dari seluruh dunia yang diterbitkan oleh Komite Basel dengan bertempat di kota Basel, 
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Swiss. Sistem ini diciptakan sebagai penerapan kerangka pengukuran bagi risiko kredit, 

dengan mensyaratkan standar modal minimum adalah 8%. Komite Basel merancang 

Basel I sebagai standar yang sederhana mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan 

eksposurnya kedalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan debitur. 

Eksposur kepada nasabah dengan tipe yang sama akan memiliki persyaratan modal yang 

sama, tanpa memperhatikan potensial pada kemampuan pembayaran kredit dan risiko 

yang dimiliki oleh masing-masing individu nasabah (www.bi.go.id). 

Ketentuan Basel I diperkenalkan tahun 1988 dan Bank Indonesia mulai mengadopsi 

sistem Basel I pada tahun 1993. Pada tahun 1996, BIS memasukkan Risiko Pasar (Market 

Risk) pada kebijakan Basel I, dan Bank Indonesia menambahkan adopsi tersebut pada 

tahun 2003. Akan tetapi, Basel I memiliki kelemahan yaitu, tidak bisa mencakup seluruh 

risiko yang dihadapi bank (misalkan: risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategik, 

risiko likuiditas, dan risiko lainnya), pendekatan “one-size-fits-all” sudah tidak relevan, 

serta belum mengakui keberadaan agunan dan bentuk mitigasi risiko lainnya yang dapat 

menciptakan insentif bagi perbaikan engelolaan risiko. Maka BIS mempublikasi adanya 

New Capital Accord (Basel II) pada tahun 2004, dan sistem Basel II diadopsi oleh Bank 

Indonesia pada tahun 2008 (www.bi.go.id). 

Sri Hermuningsih (2013) berpendapat bahwa profitabilitas merupakan kemampuan 

suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan 

modal saham tertentu. Profitabilitas menggambarkan kemampuan badan usaha untuk 

menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Profitabilitas 

adalah rasio dari keefektifitasan manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang 

dihasilkan dari penjualan dan investasi. Rasio profitabilitas terdiri atas profit margin1, 

                                                             
1 Profit margin adalah margin keuntungan yang ditentukan atas harga penjualan. 
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rentabilitas2, return of assets, dan return of equity. Dalam penelitian ini, penulis memilih 

rasio profitabilitas yang akan diukur dengan Return on Asset (ROA).  

Menurut Mardiyanto dalam Cyntami (2011), Return on Asset (ROA) adalah rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang 

berasal dari aktivitas investasi. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat 

keuntungan yangh dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi 

perusahaan tersebut dalam segi penggunaan asset. Peningkatan daya tarik perusahaan 

akan menjadikan perusahaan tersebut diminati investor, karena tingkat pengembalian 

semakin besar. Hal ini juga akan berdampak terhadap harga saham dari perusahaan 

tersebut di pasar modal sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Ayu dan Wirajaya (2013), menyatakan bahwa ukuran perusahaan dianggap mampu 

mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan 

maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik bersifat 

internal maupun eksternal. Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda 

terhadap nilai perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan dapat dilihat dari total assets 

yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. 

Jika perusahaan memiliki total assets yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam 

mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki 

manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh pemilik atas asetnya. 

Jumlah aset yang besar akan menurunkan nilai perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik 

perusahaan. Akan tetapi jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya 

dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan 

                                                             
2 Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan antara laba dengan total kekayaan yang dimiliki 
perusahaan 
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Sedangkan menurut Sujoko (2007) dalam Kholiq (2011), ukuran perusahaan yang 

besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan 

merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat. Pangsa pasar relatif menunjukkan 

daya saing perusahaan lebih tinggi dibanding pesaing utamanya. Investor akan merespon 

positif sehingga nilai perusahaan akan meningkat.  

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka dari itu penulis memilih judul 

“Pengaruh Kecukupan Modal, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Nilai Perusahaan Perbankan (Studi Empiris Pada Bank Umum Tahun 2006-2009)”. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti berkeinginan 

untuk menganalisis adakah pengaruh kecukupan modal, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaanl pada tahun 2006-2009 terhadap nilai perusahaan perbankan. Hasil penelitian 

diharapkan dapat mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan atau tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan perbankan dan melihat apakah pengaruh tersebut memberikan 

dampak yang positif (peningkatan) atau negatif (penurunan) pada nilai perusahaan 

perbankan yang terkait.  

 
1.2.2 Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi 

permasalahan yang akan diteliti pada : 

1. Penelitian ini merupakan studi empiris dengan menggunakan data laporan keuangan 

perusahaan perbankan go public yang terdaftar pada situs resmi Bursa Efek 

Indonesia  (www.idx.co.id). 
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2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecukupan modal, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan dilihat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 

2009. 

3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang telah 

go public pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. 

 

1.2.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penulisan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan yang 

akan diteliti, sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh dari kecukupan modal perbankan terhadap nilai perusahaan 

perbankan? 

2. Bagaimanakah pengaruh dari profitabilitas terhadap nilai perusahaan perbankan? 

3. Bagaimanakah perngaruh dari ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

perbankan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian 

ini memiliki beberapa tujuan yaitu: 

1. Untuk menemukan bukti secara empiris bagaimanakah pengaruh kecukupan  modal 

terhadap nilai perusahaan perbankan. 

2. Untuk menemukan bukti secara empiris bagaimanakah pengaruh profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan perbankan. 

3. Untuk menemukan bukti secara empiris bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan perbankan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Peneliti 

Peneliti dapat lebih mengetahui dan mendalami mengenai  pengaruh kecukupan 

modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan pada nilai perusahaan perbankan. 

2. Perusahaan 

Memberikan kontribusi pada penambahan atau masukkan baru bagi bidang 

manajemen keuangan dan pasar modal perbankan dalam melihat dan 

memperhitungkan nilai perusahaannya terutama bagi perusahaan perbankan. 

4. Investor dan Masyarakat 

Memberikan kontribusi pada pengembangan model prediksi nilai perusahaan 

perbankan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan struktur modal 

5. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang pernah ada dan sebagai 

bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan bidang 

perbankan. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Peneliti membagi penelitian ini menjadi lima bab yang di dalamnya terdiri dari beberapa 

sub bab yang dirangkum sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan yang 

lengkap. Adapun sistematika dari pembahasan penelitian adalah sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN 
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Berisi tentang pembahasan latar belakang penelitian, masalah penelitian yang terdiri 

atas identifikasi masalah, perumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian, rangkuman penelitian 

sebelumnya terkait tingkat penilaian risiko dan kerangka pemikiran teoritis dari 

penelitian. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang metode penelitian, yaitu waktu dan tempat penelitian, cara pemilihan 

objek penelitian, data yang akan dihimpun, teknik pengumpulan, dan pengolahan data 

penelitian. 

 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu kredit bank XYZ dan 

pembahasan hasil penelitian berdasarkan rumusan penelitian. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan penelitian berdasarkan ringkasan bab-bab terdahulu dan saran dari 

penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Nilai Perusahaan 

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007) terdapat beberapa konsep nilai yang 

menjelaskan suatu perusahaan adalah: nilai nominal, nilai pasar, nilai intrinsik, nilai buku 

dan nilai likuidasi. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam 

anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan dan juga 

ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif. Nilai pasar, sering disebut juga dengan 

kurs, adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. nilai ini hanya 

bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham. Nilai likuidasi itu adalah 

nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus 

dipenuhi. Nilai sisa itu kemudian merupakan bagian para pemegang saham. nilai likuidasi 

bisa dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan 

neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan likuidasi. 

Nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak, karena mengacu pada 

perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini 

bukan hanya sekadar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai 

entitas bisnis yang memiliki kemampuan mengasilkan keuntungan di kemudian hari. 

Sedangkan nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan konsep dasar 

akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antara total aktiva dan total 

hutang dengan jumlah saham yang beredar. Pendekatan konsep nilai intrinsik merupakan 

pendekatan yang paling representatif untuk menentukan nilai perusahaan. Tetapi 
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memperkirakan nilai intrinsik diperlukan variabel-variabel signifikan yang menentukan 

keuntungan suatu perusahaan. . 

Nilai perusahaan dapat menunjukkan nilai dari berbagai aktiva yang dimiliki 

perusahaan, termasuk surat berharga yang dikeluarkannya. Nilai perusahaan pada 

perusahaan go public selain menunjukkan nilai seluruh aktiva, juga tercermin dari nilai 

pasar atau harga sahamnya, sehingga semakin tinggi harga saham mencerminkan semakin 

tingginya nilai perusahaa (Darminto, 2008). Harga saham juga dapat sebagai indikator 

keberhasilan manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan, sedangkan nilai perusahaan 

publik ditentukan oleh pasar saham (Walsh, 2003). Untuk pencapaian nilai perusahaan 

tentu diperlukan beberapa proses dalam penbentukan saham, diantara lainnya 

memperhitungkan risiko manajemen dari perusahaan tersebut dan diterapkannya sistem 

Good Corporate Governance (GCG) agar mekanisme manajemen perusahaan dapat lebih 

tertata atau teratur. 

 

2.1.1.1 Good Corporate Governance  

Pengertian GCG adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan 

institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu 

perusahaan atau korporas (Becht et al., 2002 dalam Solihin, 2009). Tujuan dari 

GCG adalah meminimalisasi adanya tindakan kecurangan yang dilakukan agen 

agar tidak menimbulkan kerugian terhadap kedua belah pihak yang terkait. 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, setiap Bank harus 

memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh 

jajaran bank. Asas GCG yang harus dipastikan pelaksanaanya meliputi 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indepedensi serta kewajaran dan 

kesetaraan. Asas GCG diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha 
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(sustainability) bank dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, 

nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus menerapkan 

prinsip-prinsip GCG seperti yang telah disebutkan dalam Pedoman Umum Good 

Corporate Governance Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG) tahun 2006. Prinsip-prinsip tersebut meliputi lima aspek 

yaitu: 

1. Transparansi 

Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan 

(disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, 

jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh 

pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar 

bank menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi 

kepentingan konsumen. 

2. Akuntabilitas 

Akuntabilitas (accountability) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam 

organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank sebagai 

lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat 

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. 

Untuk itu bank harus dikelola secara sehat, terukur dan professional 

dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan 

pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang 

diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.  

3. Responsibilitas 
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Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan 

perundang‐undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab 

bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan 

agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka 

panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik 

atau dikenal dengan good corporate citizen. 

4. Independensi 

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain 

dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam 

hubungan dengan asas independensi (independency), Bank harus dikelola 

secara independen agar masing‐masing organ Perusahaan beserta seluruh 

jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat 

diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas 

dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan 

Kewajaran dan kesetaraan (fairness) mengandung unsur perlakuan yang 

adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam 

melaksanakan kegiatannya, bank harus senantiasa memperhatikan 

kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing‐masing 

pihak yang bersangkutan. 

 

Esensi corporate governance  adalah peningkatan kinerja perusahaan 

melalui sepervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas 
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manajemen terhadap shareholders dan pemangku kepentingan lainnya, 

berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Tri Gunarsih, 2003).  

Industri perbankan memiliki regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan 

perusahaan lain, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria CAR minimum. 

Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar penentuan status 

suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak), hal ini 

dikarenakan industri perbankan merupakan industri “kepercayaan”. Jika investor 

berkurang kepercayaannya karena laporan keuangan yang bias akibat manajemen 

laba, maka investor tentu tidak akan menanamkan investasinya pada industri 

perbankan dan tentu hal ini dapat menurunkan nilai perusahaan perbankan.  

 

2.1.1.2 Manajemen Risiko 

Peranan manajemen risiko pada industri perbankan sangatlah penting 

untuk bisa menciptakan industri perbankan yang sehat dan terinteregasi. Industri 

keuangan menyadari bahwa manajemen risiko harus diimpkementasikan dalam 

cakupan luas, pada setiap lini bisnis dan jenis-jenis risiko. Hal ini disebabkan oleh 

sejumlah faktor, antara lain: 1) eksposur terhadap sumber-sumber risiko global 

yang semakin meningkat ketika sebuah institusai mengembangkan operasinya, 2) 

interaksi dari faktor-faktor risiko di dalamnya, 3) hubungan antara prosuk-produk 

yang saling bersilangan antara risiko-risiko pasar dan risiko-risiko keuangan 

 

Jenis-jenis risiko adalah sebagai berikut: 

1. Risiko Kredit 
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Risiko yang timbul apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya 

untuk membayar angsuran pokok ataupun margin/bunga sebagaimana 

telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan/kredit 

2. Risiko Pasar 

Risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank 

akibat adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) berupa 

suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu 

risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga, dan 

risiko likuiditas 

3. Risiko Likuiditas 

Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Bank perlu memelihara 

dana dalam jumlah yang memadai dan aktiva lancar untuk 

mengakomodasi perubahan-perubahan dan permintaan dana yang muncul 

dari waktu ke waktu 

4. Risiko Operasional 

Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak 

berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau adanya 

masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga faktor 

yang menjadi penyebabab timbuknya risiko ini, yaitu 1) Infrastruktur, 

seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan, dan 

sebagainya, 2) Proses, dan 3) Sumber Daya. Risiko ini mencakup lima 

hal, yaitu risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko transaksi,  risiko 

strategis dan risiko hukum 

5. Risiko Hukum 
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Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yudurus. 

Kelemahan aspek yudiris antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, 

ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau 

kelemahan oerikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan 

perikatan agunan yang tidak sempurna 

6. Risiko Reputasi 

Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait 

dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. 

7. Risiko Strategis 

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan 

strategi bank yang tidak tepat, pengambian keputusan bisnis yang tidak 

tepat atau kurang responsif bank terhadap perbuhan eksternal 

8. Risiko Kepatuhan 

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. 

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem 

pengendalian intern secara konsisten 

 Fungsi Manajemen Risiko adalah: 

1. Menetapkan arah dan risk appetite dengan mengkaji ulang secara berkala dan 

menyetujui risk exposure limits yang mengikuti perubahan strategi 

perusahaan. 

2. Menetapkan limit, biasanya mencakup pemberian kredit, penetapan non-

kredit, asset liability management, trading, dan kegiatan lain seperti derivatif 

dan lainnya 
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3. Menetapkan kecukupan prosedur pemeriksaan untuk memastikan adanya 

integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, kepatuhan terhadap 

kebijakan dan prosedur yang berlaku. 

4. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem 

pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi 

sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi 

bank. 

Industri perbankan merupakan industri yang memiliki risiko cukup tinggi, 

cukup banyak investor yang enggan menanamkan investasinya pada industri 

perbankan dikarenakan hal tersebut. Penerapan manajemen risiko yang tertib pada 

setiap bank akan menciptakan industri yang sehat. Penerapan manajemen risiko 

pada bank dapat memberikan gambaran kepada pengelola bank akan potensi 

keuntungan atau kerugian di masa mendatang, dan tentu hal ini dapat 

meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan. Apabila investor menilai 

manajemen risiko pada satu bank baik dan investor memiliki rasa kepercayaan 

pada bank tersebut tinggi maka investor akan menanamkan investasinya, hal ini 

tentu akan meningkatkan nilai perusahaan pada perusahaan tersebut. 

 

Nilai perusahaan perbankan yang mendaftarkan di Bursa Efek Indonesia 

memegang peranan penting melalui penilaian aktiva yang harus cenderung mengalami 

trend naik, sehingga harga pasar saham di Bursa berkembang naik dan dengan demikian, 

nilai perusahaan juga naik. Artinya, kinerja keuangan perusahaan perbankan baik. 

Selanjutnya bank sebagai usaha yang mengandalkan kepercayaan dapat meningkat 

jumlah nasabah yang akan menyimpan uang di bank. 

Adapun perhitungan pada Nilai Perusahaan, adalah: 
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2.1.2 Kecukupan Modal 

Menurut Diraktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (2006), 

permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya berfungsi sebagai 

penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu modal juga berfungsi 

untuk menjaga kepercayaan terhadap aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya 

sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah.  

Merupakan tugas pengawas bank yang memberikan aturan mengenai modal. Menurut 

Dahlan Siamat (2008), modal bank pada prinsipnya memiliki tiga macam fungsi utama 

yaitu: fungsi operasional, fungsi perlindungan dan fungsi pengaturan. Dari tiga fungsi 

utama  tersebut, maka fungsi modal dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Untuk melindungi deposan dengan menyanggah semua kerugian atau bila terjadi 

insolvensi  dan dilikuidasi, terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan. 

b. Untuk memenuhi kebutuhan gedung, inventaris guna menunjang kegiatan 

operasional dan aktiva tidak produktif lainnya. 

c. Memenuhi ketentuan permodalan minimum yaitu untuk menutupi kemungkinan 

terjadi kerugian pada aktiva yang memiliki risiko yang tidat dapat diperkirakan 

sehingga operasi bank dapat tetap berjalan tanpa mengalami gangguan yang 

berarti. 

 

Dimana, 
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d. Untuk meningkatkan kepoercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank 

memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberi keyakinan 

mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian. 

 

Regulatory Capital merupakan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas pengawas 

untuk disiapkan dalam rangka mengatasi kerugian potensial. Persyaratan Regulatory 

Capital merupakan salah satu kompponen utama dari pengawasan bank yang tercermin 

dalam definisi modal regulatory dan rasio kecukupan modal (CAR). 

 
2.1.2.1 Rasio Kecukupan Modal (CAR) 

Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang 

timbul dari aktivitas yang dilakukan. Rasio regulatory yang sudah dikenal adalah rasio 

minimum sebesar 8%. Hal ini menghubungkan modal bank dengan bobot risiko dari aset 

yang dimiliki. 

Beberapa bank telah menggunakan pendekatan penilaian kebutuhan modal 

sebagai fungsi dari manajemen risiko. Umumnya, bank akan menilai jumlah modal yang 

dibutuhkannya untuk menutupi kerugiannya hingga suatu probabilitas tertentu. 

Modal merupakan sumber daya dari bank yang sangat mahal sehingga bank harus 

memiliki insentif yang kuat untuk mengaturnya seefektif mungkin. Sejak pertengahan 

1990, beberapa intitusi yang besar dan paling sophisticated telah mengembangkan 

berbagai macam ukuran economic capital dan secara spesifik menyatukan sistem 

manajemen risiko untuk mengelola risiko dan modal lebih efisien.  

Tujuan dari pengawasan bank adalah untuk memastikan bahwa bank beroperasi 

dengan aman dan sehat. Untuk kepentingan ini maka bank harus menjaga modal dan 

cadangan yang cukup untuk mendukung risiko yang timbul dari dari bisnisnya. Prinsip 
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utama dari The Basel Committee on Banking Supervision’s (BCBS) menyatakan bahwa 

pengawas bank harus menetapkan persyaratan modal minimum yang aman dan tepat 

untuk semua bank. 

Untuk memastikan kestabilan dan kesehatan sistem keuangan merupakan tujuan 

yang dimiliki oleh semua otoritas pengawas perbankan. Sejak akhir 1980, penggunaan 

perhitungan permodalan bank secara standar yang berdasarkan pedoman BCBS telah 

diikuti secara internasional untuk mencapai tujuan tersebut. 

 

2.1.2.2 Definisi dari Regulatory Capital 

Definisi umum dari regulatory capital dibuat pada tahun 1988 dalam Basel I - 

pendekatan umum pertama untuk kecukupan modal. Definisi ini tetap sama hingga saat 

ini dan diterapkan dalam Basel II. Definisi tersebut menyatakan bahwa modal regulatory 

terdiri dari 3 tingkatan (atau tier) modal. Sebuah item dapat dikelompokkan ke dalam 

salah satu tier jika memenuhi kriteria tertentu yang telah ditentukan.  

Definisi dari regulatory capital menetapkan kriteria yang dibolehkan untuk 

dikelompokkan sebagai komponen modal, sehingga menjamin kesesuaian kriteria antar 

negara-negara yang telah menggunakan Basel I. Hal ini telah mendorong penyelarasan 

antar bank-bank, terutama bank yang aktif secara internasional. 

 

2.1.2.3 Rasio Modal Minimum 

Persyaratan minimum regulatory capital dibentuk berdasarkan 2 komponen: 

1. Definisi dari regulatory capital --- daftar dari elemen yang termasuk modal 

untuk tujuan regulatory capital dan kondisi-kondisi dari yang harus dipenuhi 

oleh elemen-elemen tersebut agar dapat diperhitungkan sebagai modal. 
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2. Bobot risiko dari aset --- yaitu, semua eksposur setelah dikonversi menjadi 

aset dan telah mendapatkan bobot risiko dari pengawas berdasarkan tingkat 

risikonya. 

Minimum Total Capital Ratio: 

 

Minimum Tier 1 Capital: 

 

 

2.1.2.4 Bobot risiko 

Bobot risiko pengawas adalah persentase yang digunakan untuk mengubah jumlah 

nominal dari ekposur kredit menjadi jumlah ekposur yang berisiko. Jumlah modal yang 

bank harus cadangkan untuk menutupi kerugiaan potensial yang berhubungan dengan 

eksposur didapat dari jumlah ekposur yang berisiko dengan mengkalikan bobot risiko 

aset dengan persyaratan modal minimum (8%).  

Dibawah Basel I dan Basel II, definisi dari regulatory capital terdiri dari 3 level 

(atau tier) modal. Sebuah item dapat dikualifikasikan pada suatu tier jika memenuhi 

spesifikasi tertentu.  

 

Tier tersebut adalah :  

1. Modal Tier 1 (atau modal Inti). Tier ini terdiri dari elemen yang memiliki 

kapasitas terbesar untuk menyerap kerugian yang terjadi setiap saat. 

2. Modal Tier 2 (atau modal pelengkap). Tier ini dibentuk dari campuran komponen 

ekuitas secara umum (a broad mix of near equity components) dan modal hybrid 
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atau instrumen hutang. Total dari tier 2 dibatasi hingga 100% dari modal tier 1 

dan terbagi menjadi dua kategori: 

a. Tier 2 atas, dimana dibatasi hingga 100% dari modal tier 1 

b. Tier 2 bawah, dimana dibatasi hingga 50% dari modal tier 1 

3. Modal Tier 3 (atau modal pelengkap tambahan) ditambahkan pada tahun 1995 

dan hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan modal pada risiko pasar. 

 

Untuk memenuhi persyaratan modal minimum (atau rasio solvency), ditentukan oleh 2 

komponen yaitu: 

1. Bobot risiko aset bank --- yaitu, semua eksposur bank yang diubah menjadi aset 

kemudian setiap eksposur dikalikan oleh bobot risiko pengawas berdasarkan 

tingkat risikonya. 

2. 2 rasio minimum (atau batas) yang berhubungan dengan modal regulatory dengan 

bobot risiko dari aset : 

a. Total regulatory capital dibagi dengan jumlah bobot risiko aset harus lebih 

besar atau sama dengan 8%. 

b. Modal tier 1 dibagi dengan jumlah bobot risiko aset paling tidak harus sama 

dengan 4% 

 

Adapun perhitungan pada kecukupan modal adalah : 
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2.1.3 Profitabilitas 

Profitabilitas menurut Agus Sartono (2001) adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungan penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri. Perusahaan yang dapat memperoleh laba yang besar, maka dapat 

dikatakan berhasil atau memiliki kinerja finansial yang bagus. Sebaliknya apabila 

laba yang diperoleh perusahaan relatif kecil, maka dapat dikatakan perusahaan 

kurang berhasil atau kinerja dari perusahaan tersebut kurang baik. 

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan 

manajemen perusahaan (Brigham and Houston, 2013). Dengan demikian dapat 

dikatakan profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. 

Para investor menanamkan saham pada perusahaan bertujuan untuk mendapatkan 

return, yang terdiri dari yield dan capital gain. Semakin tinggi memperoleh laba, 

semakin besar return yang diharapkan investor. Sehingga menjadikan nilai 

perusahaan menjadi lebih baik. 

Agus Sartono (2001) mengatakan rasio profitabilitas akan memberikan 

gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin tinggi 

profitabilitas berarti semakin baik perusahaan tersebut, karena kemakmuran 

pemilik perusahaan meningkat dengan semakin tingginya profitabilitas. Adapun 

cara untuk mengukur profitabilitas, yaitu: 

a. Return on Asset (ROA) 

Return on Asset (ROA) adalah perbandingan antara laba bersih 

dengan total aktiva yang tertanam dalam perusahaan. ROA 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba. 

Pengaruh kecukupan..., Nadia Samantha, Ak.-IBS, 2015



b. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity merupakan tingkat pengembalian ekuitas 

pemilik perusahaan. Ekuitas pemilik adalah jumlah aktiva 

bersih perusahaan.  

  Return on Asset (ROA)  menurut Hanafi dan Halim (2009) adalah rasio 

yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan 

total asset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan 

biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. ROA merupakan indikator 

kemampuan sebuah unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang 

dimiliki oleh unit usaha tersebut. ROA mengukur kinerja operasi yang 

menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dipergunakan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan sejumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam 

perusahaan. Semakin tinggi hasil dari rasio ROA, maka menunjukkan 

keefesiensian perusahaan dalam memutar aktiva perusahaan menjadi profit. 

Semakin tinggi profit yang dihasilkan perusahaan maka akan meningkatkan laba 

bersih. Dengan meningkatnya laba bersih, maka harga sahampun seiring akan 

meningkat, dan dengan peningkatan harga saham maka nilai perusahaan akan 

meningkat di mata calon investor. 

Adapun Perhitungan pada Profitabilitas, adalah: 
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2.1.4 Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai 

perusahaan suatu perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari total 

assets yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan 

operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total asset yang besar, pihak 

manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan 

tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran 

yang dilakukan oleh pemilik atas asetnya. Jumlah asset yang besar akan 

menurunkan nilai perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik perusahaan. Akan tetapi 

jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam 

mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan.  

Adapun perhitungan pada Ukuran Perusahaan, adalah: 

 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang menguji tentang nilai 

perusahaan yang dihubungkan dengan berbagai variabel independen.  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Pengarang dan 

Tahun Publikasi 

Tujuan 

Penelitian 

Variabel yang 

Digunakan 

Hasil Penelitian 

 
 Adedoyin Isola 

LAWAL (2014) 

 
 Untuk 

mengetahui 

hubungan antara 

 
 struktur modal 

dan nilai 

perusahaan 

 
 struktur modal 

berpengaruh 

positif dan 

 SIZE = Ln (Total aset perusahaan) 
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struktur modal 

dengan nilai 

perusahaan pada 

bank di Nigeria 

dengan melihat 

hutang sebagai 

instrumen peranan 

pentingnya  

signifikan pada 

nilai perusahaan 

dengan variabel 

kontrol 

hutang/leverage 

memiliki peranan 

penting  dalam 

memaksimalkan 

nilai perusahaan. 

Sri Hermuningsih 

(2013) 

Menguji pengaruh 

profitabilitas, 

growth 

opportunity, 

struktur modal 

terhadap nilai 

perusahaan pada 

perusahaan publik 

di Indonesia 

Profitabilitas, 

growth 

opportunity, 

struktur modal 

dan nilai 

perusahaan 

Profitabilitas, 

growth 

opportunity dan 

struktur modal 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

Ginanjar, 

Suhadak, Zainul  

( 2012 ) 

Menguji pengaruh 

profitabilitas dan 

tingkat 

pertumbuhan 

(growth) terhadap 

struktur modal 

dan nilai 

perusahaan. 

Profitabilitas, 

tingkat 

pertumbuhan 

(growth), struktur 

modal, dan nilai 

perusahaan 

Profitabilitas 

mempunyai 

pengaruh tidak 

signifikan positif 

terhadap struktur 

modal, sedangkan 

tingkat 

pertumbuhan 

(growth) 

mempunyai 

pengaruh tidak 

signifikan negatif 

terhadap struktur 

modal. Serta, 
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profitabilitas 

memiliki pengaruh 

signifikan positif 

terhadap nilai 

perusahaan dan 

tingkat 

pertumbuhan 

(growth) memiliki 

pengaruh tidak 

signifikan negatif 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Ayu Sri & Ary 

Wirajaya  

( 2013 ) 

Menguji pengaruh 

struktur modal, 

profitabilitas dan 

ukuran perusahaan 

terhadap nilai 

perusahaan 

Struktur modal, 

profitabilitas, 

ukuran 

perusahaan dan 

nilai perusahaan 

Struktur modal 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

profitabilitas 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

dan ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh pada 

nilai perusahaan 

Darminto 

(2008) 

Menguji pengaruh 

faktor eksternal 

dan berbagai 

keputusan 

keuangan terhadap 

nilai perusahaan 

Eksternal 

perusahaan, 

keputusan 

investasi, 

keputusan 

pendanaan, 

Faktor eksternal 

dan keputusan 

keuangan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 
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keputusan 

pengelolaan 

aktiva, kinerja 

keuangan, 

kebijakan dividen 

dan nilai 

perusahaan 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Adedoyin Isola LAWAL (2014), mengenai 

struktur modal dan nilai perusahaan, berdasarkan bukti dari industri perbankan di Nigeria. 

Variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan dengan variabel independen 

adalah struktur modal dan variabel kontrol adalah leverage. Sampel yang digunakan 

adalah 15 perusahaan perbankan yang telah menyatakan go public. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah struktur modal berpengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan 

dengan variabel kontrol hutang/leverage memiliki peranan penting  dalam 

memaksimalkan nilai perusahaan. 

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan Sri Hermuningsih (2014) 

mengenai pengujian pengaruh profitabilitas, growth opportunity, struktur modal terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan publik di Indonesia. Pada penelitian tersebut variabel 

dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan dimana variabel independennya 

merupakan profitabilitas, growth opportunity, dan struktur modal. Sampel yang 

diguanakan adalah seluruh perusahaan yang go public dan terdaftar di BEI. Hasil dari 

penelitian tersebut  adalah profitabilitas, growth opportunity dan struktur modal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ginanjar, Suhadak, dan Zainul yang meneliti 

mengenai pengaruh profitabilitas dan tingkat pertumbuhan (growth) terhadap struktur 
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modal dan nilai perusahaan. Pada penelitian tersebut variabel dependen yang digunakan 

adalah nilai perusahaan dan struktur modal dimana variabel independennya adalah 

profitabilitas dan tingkat pertumbuhan (growth). Sampel yang digunakan adalah 25 

perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2007 – 2011. Hasil dari penelitian tersebut adalah profitabilitas mempunyai pengaruh 

tidak signifikan positif terhadap struktur modal, sedangkan tingkat pertumbuhan (growth) 

mempunyai pengaruh tidak signifikan negatif terhadap struktur modal. Serta, 

profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan dan tingkat 

pertumbuhan (growth) memiliki pengaruh tidak signifikan negatif terhadap nilai 

perusahaan. 

Penelitian keempat dilakukan oleh Ayu Sri & Ary Wirajaya ( 2013 ) yang 

meneliti mengenai perngaruh struktur modal, profitabilitas dan ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian tersebut variabel dependen yang digunakan 

adalah nilai perusahaan dimana variabel independennya adalah struktur modal, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 71 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 – 2011. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan 

Penelitian kelima yang dilakukan Darminto (2008) adalah mengenai pengaruh 

faktor eksternal dan berbagai keputusan keuangan terhadap nilai perusahaan. Pada 

penelitian tersebut variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan dimana 

variabel independennya adalah eksternal perusahaan, keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, keputusan pengelolaan aktiva, kinerja keuangan, dan kebijakan dividen. 

Sampel yang digunakan adalah 112 perusahaan industri manufaktur yang telah 
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melakukan go public dan terdaftar pada BEI. Hasil dari penelitian tersebut adalah faktor 

eksternal dan keputusan keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Dari kelima penelitian-penelitian oleh peneliti sebelumnya, dapat disimpulkan ada 

banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Akan tetapi, penulis ingin 

meneliti faktor yang meneliti nilai perusahaan pada industri perbankan dengan melihat 

pada faktor Capital Adequacy Ratio, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Adedoyin Isola LAWAL (2014) pada industri perbankan di Nigeria 

membuktikan bahwa struktur modal, dengan melihat hutang sebagai instrumen 

pentingnya, berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini akan menjadikan 

acuan bagi penulis untuk melihat apakah struktur modal perbankan di Indonesia, dengan 

menggunakan CAR, dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Pada hasil penelitian Sri 

Hermuningsih (2013), profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan pada seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Hal 

ini dapat meningkatkan tingkat keyakinan penulis bahwa profitabilitas pada indutri 

perbankan juga memberikan pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu Sri dan Wirajaya ( 2013 

) pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini akan dijadikan sebagai 

pembanding oleh penulis untuk melihat apakah ukuran perusahaan pada industri 

perbankan dapat mempengaruhi nilai perusahaan atau tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan sama seperti yang terjadi pada perusahaan manufaktur.  

 

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka penelitian ini adalah gambaran singkat mengenai penelitian yang akan 

dilakukan.  
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

                          

Berdasarkan Gambar 2.1 kerangka penelitian diatas, dapat dilihat bahwa peneliti 

ingin melihat seberapa besar pengaruh kecukupan modal, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan perbankan dengan melihat Price To Book Value. 

Bagaimana bentuk kecukupan modal dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan 

bagaimana pergerakan pengaruhnya tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap 

investor dan juga owner. Apakah profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset 

berperan serta dalam peningkatan atau penurunan pada nilai perusahaan, apakah dengan 

mengefesiensikan operasi perusahaan dengan menggunakan aset perusahaan perbankan 

dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan pada nilai perusahaan perbankan. Serta 

ukuran perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan 

Penelitian ini dilakukan secara empiris terhadap Bank Umum yang tedaftar pada Bursa 

Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keuangannya pada Bursa Efek Indonesia tahun 

2006 sampai tahun 2009.  
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua 

variabel atau lebih yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji 

(Sekaran, 2009). Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: 

 

2.4.1 Kecukupan Modal dengan Nilai Perusahaan 

Modal merupakan sumber daya dari bank yang sangat mahal sehingga bank harus 

memiliki insentif yang kuat untuk mengaturnya seefektif mungkin. Pada Basel I, sebuah 

item dapat dikualifikasikan pada suatu tier jika memenuhi spesifikasi tertentu. Pada Tier 

1 merupakan modal inti, Tier 2 merupakan modal pelengkap yang dibentuk dari 

komponen ekuitas secara umum, dan Tier 3 atau modal pelengkap tambahan hanya 

digunakan untuk memenuhi persyaratan modal pada risiko pasar. Sistem yang dirancang 

pada Basel I juga merupakan sistem yang sederhana dimana satu kebijakan digunakan 

untuk segala jenis risiko tanpa memperhatikan risiko individu yang dimiliki setiap 

nasabah. Dengan adanya penetapan sistem Basel I yang mengatur mengenai modal bank, 

tentu akan memberi dampak pada pasar modal dan memancing respon dari para investor. 

Hal ini dapat menimbulkan pergerakan saham pada bursa efek dan mempengaruhi nilai 

perusahaan perbankan. 

H1 : Kecukupan Modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

 

 

2.4.2 Profitabilitas dengan Nilai Perusahaan 

Profitabilitas dihitung dengan ROA karena ROA merupakan kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keunrungan dengan sejumlah 
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keseluruhan aktiva yang tersedia pada perusahaan. Semakin efisien perusahaan 

menggunakan aset perusahaannya, maka semakin besar profitabilitas yang akan diperoleh 

dan semakin besar profit yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan laba bersih 

perusahaan. Tentu dengan peningkatan laba bersih yang dimiliki perusahaan akan 

meningkatkan harga saham. Hal ini menjadikan adanya hubungan positif antara 

profitabilitas dengan harga saham dimana tingginya harga saham akan mempengaruhi 

nilai perusahaan. Hubungan positif tersebut menunjukkan perusahaan memiliki nilai yang 

besar, maka hipotesa yang dapat diajukan adalah: 

H2 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2.4.3  Ukuran Perusahaan dengan Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikasi mengukur kinerja suaru 

perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini merupakan cerminan besar kecilnya 

perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva perusahaan. Dengan semakin besarnya 

ukuran perusahaan, maka ada kecenderungan lebih banyak investor yang menaruh 

perhatian pada perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar 

cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. Kestabilan tersebut menarik investor untuk 

memiliki saham perusahaan tersebut. Kondisi tersebut menjadi penyebab atas naiknya 

harga saham perusahaan di pasar modal. Investor memiliki ekspekstasi yang besar 

terhadap perusahaan besar. Ekspektasi investor berupa perolehan dividen dari perusahaan 

tersebut. Peningkatan permintaan saham perusahaan akan dapat memacu pada 

peningkatan harga saham di pasar modal. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan dianggap memiliki nilai yang lebih besar, maka hipotesis yang dapat diajukan 

adalah: 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian bank umum yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi dan menggunakan teknik 

sampling purposive sampling dalam menganalisis data. Pertimbangan yang dipilih 

oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bank umum yang aktif dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. 

2. Perusahaan yang mengeluarkan annual report pada tahun 2006-2009. 

 

3.2 Sampel Penelitian 

Berdasarkan batasan penelitian yang disebutkan, maka sampel bank umum 

yang diperoleh adalah sebanyak 19 bank yang terdaftar di BEI yang sesuai dengan 

kriteria. 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

SAMPEL 

1 BANK ARTHA INTERNASIONAL 

2 BANK BUMI ARTA  

3 BANK CENTRAL ASIA  

4 BANK CIMB NIAGA TBK  

5 BANK DANAMON INDONESIA  

6 BANK ICB BUMIPUTERA 

7 BANK INTERNASIONAL INDONESIA  

8 BANK MANDIRI  

9 BANK MAYAPADA INTERNASIONAL 

10 BANK MEGA TERBUKA  
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Sumber: Indonesia Capital Market Directory dan data stream 

 

3.3 Jenis Data Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu 

data yang berbentuk angka (sumber) dan data yang digunakan adalah data 

sekunder, yaitu data atau informasi yang telah diolah dan diperoleh dari annual 

report perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, 

melalui situs www.idx.com, ringkasan kinerja perusahaan yang diperoleh dari 

ICMD ( Indonesia Capital Market Directory), dan pengolahan data melalui data 

stream. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Data yang akan dihimpun 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana 

data tersebut telah tersedia dan dapat diakses melalui jaringan internet, 

penelusuran dokumen, atau publikasi informasi. Data sekunder yang digunakan 

oleh peneliti adalah Laporan Keuangan Bank Umum yang telah Go Public dan 

Dikonsolidasi dengan periode waktu selama empat tahun yaitu 2006, 2007, 2008 

dan 2009. 

 

11 BANK NEGARA INDONESIA 

12 BANK NUSANTARA PARAHYANGAN 

13 BANK OCBC NISP  

14 BANK OF TOKYO 

15 BANK PAN INDONESIA  

16 BANK PERMATA TBK  

17 BANK QNB KESAWAN 

18 BANK RAKYAT INDONESIA  

19 BANK VICTORIA  
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3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan oleh peneliti adalah 

dengan mengunduh langsung data yang diperlukan melalui situs website resmi 

Bursa Efek Indonesia (www.idx.com), serta datang langsung ke kantor Bursa 

Efek Indonesia yang berlokasi di Jakarta Selatan untuk mendapatkan data yang 

tidak dipublikasi pada situs website. Mengunduh olahan data dengan 

menggunakan Data Stream. Selain itu peneliti membaca dan mempelajari dari 

jurnal, karya tulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, serta 

mengunduh data maupun keterangan mengenai perbandingan pengaruh 

kecukupam modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. Serta metode pengumpulan data lainnya dapat dilakukan dengan 

metode kepustakaan, untuk mengumpulkan data secara lebih lengkap melalui 

buku-buku yang berhubungan dengan data yang ingin diperoleh. 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang telah go 

public dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan sampel adalah bank umum 

yang aktif pada tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009. Data yang diperoleh berupa 

data time series dan data cross section. Data time series merupakan sekumpulan 

data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu 

tertentu misal dalam waktu tahunan. Sedangkan cross section merupakan 

sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu dalam satu kurun waktu. 
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3.5 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

3.5.1 Identifikasi Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah nilai perusahaan. 

Variabel dependen atau variabel Y adalah variabel terikat yang dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah Kecukupan 

Modal, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel independen 

atau variabel X adalah variable bebas yang mempengaruhi variabel lain 

3.5.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah variabel 

dependen dan independen. Variabel dependen yang dengan kata lain adalah 

variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor berlaku dalam 

penelitian dengan melakukan analisa variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen tersebut sehingga mungkin untuk menemukan jawaban atau solusi atas 

masalah (Sekaran, 2009).  Sedangkan variabel independen atau variabel bebas, 

merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat (Sekaran, 2009). 

 

3.5.2.1 Variabel Terikat atau Dependen 

a. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang 

sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat 

nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan lazim diindikasikan 

dengan price to book value. Price to book value yang tinggi akan membuat 
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pasar percaya atas prospek perusahaan kedepan. Hal itu juga yang menjadi 

keinginan para pemilik perusahaan, sebab nilai perusahaan yang tinggi 

mengindikasikan kemakmuran pemegang saham juga tinggi (Soliha dan 

Taswan, 2002). 

Adapun Perhitungannya : 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.2 Variabel Tak Terikat atau Independen 

a. Kecukupan Modal 

Menurut Diraktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia 

(2006), permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya 

berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. 

Selain itu modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan terhadap aktivitas 

perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas 

dana yang diterima dari nasabah.  

Merupakan tugas pengawas bank yang memberikan aturan mengenai 

modal. Regulatory Capital merupakan modal yang dipersyaratkan oleh 

otoritas pengawas untuk disiapkan dalam rangka mengatasi kerugian 

potensial. Persyaratan Regulatory Capital merupakan salah satu kompponen 

utama dari pengawasan bank yang tercermin dalam definisi modal regulatory 

dan rasio kecukupan modal (CAR). 

 

Dimana, 
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 Adapun perhitungan dari kecukupan modal, adalah : 

           

b. Profitabilitas 

Profitabilitas menurut Agus Sartono (2001) adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungan penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri. Perusahaan yang dapat memperoleh laba yang besar, maka 

dapat dikatakan berhasil atau memiliki kinerja finansial yang bagus. 

Sebaliknya apabila laba yang diperoleh perusahaan relatif kecil, maka dapat 

dikatakan perusahaan kurang berhasil atau kinerja dari perusahaan tersebut 

kurang baik. Perhitungan yang digunakan untuk profitabilitas adalah Return 

on Asset.  

Return on Asset (ROA) adalah perbandingan antara laba bersih dengan 

total aktiva yang tertanam dalam perusahaan. ROA digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. ROA mengukur 

kinerja operasi yang menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan 

dipergunakan dalam menghasilkan keuntungan dengan sejumlah keseluruhan 

aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi hasil dari rasio 

ROA, maka menunjukkan keefesiensian perusahaan dalam memutar aktiva 

perusahaan menjadi profit. Semakin tinggi profit yang dihasilkan perusahaan 

maka akan meningkatkan laba bersih. Dengan meningkatnya laba bersih, 
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maka harga sahampun seiring akan meningkat, dan dengan peningkatan harga 

saham maka nilai perusahaan akan meningkat di mata calon investor. 

Adapun penghitungan pada Profitabilitas adalah, 

 

c. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai 

perusahaan suatu perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari total 

assets yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk 

kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total asset yang besar, 

pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di 

perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding 

dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh pemilik atas asetnya. Jumlah asset 

yang besar akan menurunkan nilai perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik 

perusahaan. Akan tetapi jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang 

dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Adapun perhitungan pada ukuran perusahaan adalah, 

Tabel 3.2 

 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

SIZE = Ln(Total Aset Perusahaan) 
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Variabel Definisi Rumus 

Kecukupan 

Modal  

 (X1) 

Kecukupan modal merupakan 

pendanaan ekuitas dan hutang 

dalam suatu perusahaan. 

 

 
Profitabilitas  

(X2) 

Kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam 

hubungan penjualan, total 

aktiva maupun modal sendiri.  

Ukuran 

Perusahaan 

(X3) 

Melihat tingkat kekayaan 

perusahaan berdasarkan aset 

yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut 

   

SIZE = Ln (Total aset 
perusahaan ) 

 

Nilai 

Perusahaan  

(Y) 

Harga yang bersedia dibayar 

oleh calon pembeli apabila 

perusahaan tersebut dijual. 

 

 

 
And, 

 
 

3.6 Metode Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel 

(pooled data). Data panel (pooled data) adalah jenis data yang merupakan 

gabungan antara data runtut waktu (time series) dengan data seksi silang (cross 

section). Oleh sebab itu, data panel memiliki gabungan karakteristik kedua jenis 
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data tersebut, yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode 

waktu (Winarno, 2009). 

Penelitian ini menggunakan peranti lunak E-Views dalam pengolahan data 

secara statistik untuk melihat pengaruh daripada struktur modal, profitabilitas dan 

ukuran poerusahaan. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan Uji 

Asumsi Klasik dan Uji Hipotesa. 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

Dalam pembuatan model regresi dicari nilai statistik (nilai sampel) yang 

dapat digunakan untuk parameter (nilai populasi). Statistik yang diperoleh 

merupakan penduga parameter yang baik apabila (1) tidak bias (2) memiliki 

presisi tinggi (efisien) dan (3) konsisten. Pendugaan nilai koefisien regresi dengan 

menggunakan metode kuadrat terkecil (OLS) ditujukan untuk mencapai kondisi 

statistik yang baik yaitu Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) (Gujarati, 

2003). Uji asumsi klasik digunakan untuk menentukan model analisis yang paling 

tepat dan untuk mengetahui kondisi data yang ada dalam penelitian. 

3.6.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel pengganggu atau  residual mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal (Imam Ghozali, 2009). Asumsi normalitas gangguan atau error 

(ut) sangat penting, sebab uji eksistensi model (uji-F) maupun uji validitas 

pengaruh variabel bebas (uji-t) dan estimasi nilai variabel terikat mensyaratkan 

hal ini. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, baik uji-F maupun uji-t dan estimasi 

nilai variabel terikat menjadi tidak valid (Gujarati, 2010). Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, 
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metode ini digunakan untuk melakukan uji pendekatan terhadap distribusi normal. 

Apabila nilai Kolmogorov-Smirnov (Z) di atas 0,05 maka H0 diterima dan adata 

terdistribusi normal, apabila nilai Z di bawah 0,05 maka data tidak terdistribusi 

normal. Dalam uji normalitas, berlaku hipotesis seperti berikut: 

H0 : Data berasal dari populasi distribusi normal 

Ha : Data berasal dari populasi tidak distribusi normal 

Selain Uji Kolmogorov-Smirnov, juga dapat menggunakan Grafik Normality 

Probability Plot (P-P Plot) untuk mendeteksi normalitas data. Dalam uji ini, 

ketentuan yang digunakan adalah (Imam Ghozali, 2009) : 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.6.1.2 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu t-1 (sebelumnya) (Imam Ghozali, 2009). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena ada observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainya. Masalah ini timbul 

karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (times series). 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan uji Durbin Watson, 

dimana dalam pengambilan keputusan dengan melihat berapa jumlah sampel yang 

diteliti yang kemudian dilihat angka ketentuannya pada tabel Durbin Watson. 
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 Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dideteksi dengan 

menggunakan rumus Durbin Watson sebagai berikut: 

 

 

 

Hasil dari rumus tersebut kemudian dibandingkan dengan tabel Durbin 

Watson. Di dalam tabel tersebut dimuat dua nilai batas atas (dU) dan nilai batas 

bawah (dL) untuk berbagai nilai n dan k (jumlah variabel bebas). Jika dU <dW < 

4-dU, maka tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif di dalam 

model persamaan regresi.  

Berikut ini adalah daerah pengambilan keputusan berdasarkan teori Durbin 

Watson (Gujarati, 2010) : 

 

           

 d 

0     dL                   dU    2        4-dU            4-dL      

4 

Tabel 3.3 Durbin Watson d Test : Decision Rules 
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H0 Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Ditolak 0 < d < dL 

Tidak ada autokorelasi positif Ragu-ragu (tidak dapat disimpulkan) dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada autokorelasi negatif Ditolak 4 – dL < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif Ragu-ragu (tidak dapat disimpulkan) 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL 

Tidak ada autokorelasi positif dan 

negatif 

Tidak ditolak dU < d < 4 – dU 

Sumber : Gujarati, 2010 

 Pengujian hipotesis autokorelasi dapat dilakukan dengan prosedur : 

H0 : tidak terjadi autokorelasi (korelasi serial) pada residual 

Ha : terjadi autokorelasi (korelasi serial) pada residual 

3.6.1.3 Uji Multikolinieritas 

  Tujuannya adalah untuk menunjukan adanya hubungan linier di antara 

variabel-variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.  

  Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model 

regresi dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) Variance Inflation 

Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan ukuran setiap variabel independen 

yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika VIF > 5 maka di 

indikasikan terdapat gejala multikolonieritas dalam model, berikut beberapa cara 

untuk menangani masalah ini adalah: 
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a. Mengurangi variabel bebas yang memiliki hubungan linear dengan variabel 

lainnya 

b. Memilih sampel baru 

c. Menambah jumlah data; dan 

d. Mentransformasikan variabel. 

 

3.6.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Imam Ghozali (2009), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Konsekuensinya adanya heteroskedastisitas 

dalam model regresi adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam 

sampel kecil maupun besar. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pada 

grafik scatter plot.  

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. Jika tak ada pola yang jelas maka tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas juga dapat 

diketahui dengan melakukan Uji Glejser. Jika variabel bebas signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel terikat maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas (Imam Ghozali 2009). 

Jika terjadi gejala heteroskedastisitas, akibatnya : 

1. Varians koefisien regresi menjadi minimum 

2. Coefficient interval akan melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik 

tidak valid lagi 
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3. Apabila OLS dengan gejala heteroskedastisitas tetap digunakan akan 

mengakibatkan kesimpulan uji F dan uji t tidak menunjukkan tingkat 

signifikan yang sebenarnya. 

Bila tidak terdapat hubungan yang signifikan dari hasil regresi tersebut, 

maka dinyatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas sebaliknya bila 

terdapat hubungan yang signifikan menunjukkan adanya gejala 

heteroskedastisitas. 

3.6.2 Pengujian Hipotesa 

  Pada dasarnya ada 2 jenis alat uji statistik, yaitu statistik parametrik dan 

non-parametrik. Statistik parametrik digunakan jika distribusi data yang 

digunakan normal, sedangkan data yang  bersifat tidak normal, maka uji yang 

dilakukan adalah statistik non-parametrik. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pengujian statistik  parametrik. Statistik parametrik digunakan 

apabila peneliti mengetahui fakta yang pasti mengenai sekelompok data yang 

menjadi sumber sampel (J. Supranto,2001 dalam Rosmasita,2006)  

3.6.2.1 Metode Regresi Linier berganda 

Metode regresi linear berganda digunakan untuk menguji dua atau lebih 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukur 

atau rasio dalam suatu persamaan linear. Adapun persamaan untuk menguji 

hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                =    +  
 
        +           +           +    it      

Keterangan: 

PBV    : Nilai Perusahaan, proksi PBV 
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CAR    : Kecukupan Modal, proksi CAR 

ROA   : Profitabilitas, proksi ROA 

SIZE   : Ukuran Perusahaan, proksi SIZE 

     : Intercept 

  , .... ,     : Koefisien Regresi 

               it        : Error  

3.6.2.2 Uji Pengaruh Simultan (F test) 

Menurut Ghozali (2011) uji stastistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). Ketentuan peneriman atau 

penolakan hipotesis adalah sebagai berikut : 

1. Jika nilai signifikan  ≤0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan kedua variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan  >0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti secara simultan kedua variabel 

independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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3.6.2.3 Uji Parsial (t test) 

Dalam Ghozali (2011) uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan  level of 

significance 0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel 

independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

 

3.6.2.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Menurut Nachrowi dan Usman (2006) Koefisien Determinasi, yang 

dinotasikan sebagai (R2), merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, 

karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang 

terestimasi. Atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa 

dekatnya garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. 

Nilai Koefisien Determinasi (R2) ini mencerminkan seberapa besar variasi 

dari variabel terikat  Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai 

Koefisien Determinasi sama dengan 0 (R2 = 0), artinya variasi dari Y tidak dapat 

diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R2 = 1, maka semua titik 

pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya 
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suatu persamaan regresi ditentukan oleh R2-nya yang mempunyai nilai anatara nol 

dan satu.  

R2 didefinisikan atau dirumuskan berdasarkan langkah-langkah sebagaimana yang 

dilakukan tabel ANOVA. Adapun rumusannya adalah: 

 

Telah dijelaskan bahwa tidak tepat titik-titik berada pada garis regresi 

disebabkan karena adanya faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap variabel 

bebas. Bila tidak ada penyimpangan tentunya tidak akan ada error. Apabila hal 

tersebut terjadi, maka SSE = 0, yang berarti SSR = SST atau R2 = 1. Atau dengan 

kata lain, semua titik observasi berada teoar di garis regresi. Jadi, SST 

sesungguhnya adalah variasi dari data, sedang SSR adalah variasi dari garis 

regresi yang dibuat. 

Oleh karena rumusan (R2) mirip dengan uji-F, maka formulasi Uji-F 

sebenarnya dapat juga dituliskan dengan:  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang 

sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai 

perusahaan juga tinggi. Hal itu juga yang menjadi keinginan para pemilik 

perusahaan, sebab nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran 

pemegang saham juga tinggi. Pada penelitian ini tanggung jawab sosial 

perusahaan pada perusahaan pada bidang perbankan dijadikan objek penelitian 

ini. Objek yang diteliti adalah perusahaan perbankan yang listing dalam BEI yang 

berjumlah 33 perusahaan. Periode waktu yang digunakan adalah 4 tahun, yaitu 

dari tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009.  

Berdasarkan metode purposive sampling yang digunakan dalam pemilihan 

sampel, terdapat 14 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria. Ada pun kriteria 

yang dijadikan sebagai sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 
Perusahaan perbankan yang listing pada Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2006-2009  33 

2 
Perusahaan perbankan yang tidak konsisten listing 
pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2006-2009  (14) 

  Secara berturut-turut   
  Jumlah Sampel  19 

Sumber: Website BEI dan annual report yang diolah 
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Jumlah perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 19 perusahaan. Dari 33 perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia, 14 perusahaan tidak memenuhi kriteria sampel dan harus 

dikeluarkan.  

Dibawah ini adalah nama-nama perusahaan perbankan yang memenuhi 

kriteria untuk menjadi sampel.  

Tabel 4.2 

Sampel: Daftar 19 Perbankan Periode 2006-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Website BEI dan annual report perusahaan yang diolah 

 

 

 

SAMPEL 

1 BANK ARTHA INTERNASIONAL 

2 BANK BUMI ARTA  

3 BANK CENTRAL ASIA  

4 BANK CIMB NIAGA TBK  

5 BANK DANAMON INDONESIA  

6 BANK ICB BUMIPUTERA 

7 BANK INTERNASIONAL INDONESIA  

8 BANK MANDIRI  

9 BANK MAYADAPA INTERNASIONAL 

10 BANK MEGA TERBUKA  

11 BANK NEGARA INDONESIA 

12 BANK NUSANTARA PARAHYANGAN 

13 BANK OCBC NISP  

14 BANK OF TOKYO 

15 BANK PAN INDONESIA  

16 BANK PERMATA TBK  

17 BANK QNB KESAWAN 

18 BANK RAKYAT INDONESIA  

19 BANK VICTORIA  
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4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Pembahasan pertama yang akan dilakukan pada hasil penelitian ini adalah 

mengenai statistik deskriptif dari ke-empat variabel, yaitu PBV, ROA, SIZE, dan 

CAR. Analisa Deskripstif ini akan menjelaskan mengenai nilai minimum, nilai 

maksimum, dan mean (rata-rata) atas empat variabel penelitian didasarkan pada 

data yang sudah diolah oleh peneliti.  

Tabel 4.3 

Descriptive Statistic 

 PBV CAR ROA SIZE 
 Mean  1.810921  18.49039  1.463684  10.37536 
 Median  1.625000  16.78000  1.345000  10.55582 
 Maximum  4.790000  41.00000  3.710000  11.58900 
 Minimum  0.380000  9.430000  0.030000  8.986071 

Sumber: data diolah 

a. Nilai Perusahaan (PBV)  

Berdasarkan tabel 4.3 pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Nusantara 

Parahyangan dengan hasil nilai pengungkapan minimum sebesar 0,38. 

Sedangkan nilai tertinggi diperoleh pada hasil nilai pengungkapan sebesar 

4,79 oleh Bank Internasional Indonesia. Nilai rata-rata (mean) nilai 

perusahaan dari seluruh perusahaan yang diperoleh adalah sebesar 1,810921. 

b. Return on Asset  (ROA) 

Berdasarkan tabel 4.3 pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan 

diperoleh pada hasil nilai pengungkapan minimum sebesar 0,03 yang 

dihasilkan oleh Bank ICB Bumiputera. Sedangkan nilai tertinggi diperoleh 

pada hasil nilai pengungkapan sebesar 3,71 oleh Bank Danamon. Nilai rata-
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rata (mean) nilai perusahaan dari seluruh perusahaan yang diperoleh adalah 

sebesar 1.463684. 

c. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Berdasarkan tabel 4.3 pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan 

diperoleh pada hasil nilai pengungkapan minimum sebesar 8,986071 oleh 

Bank of Tokyo. Sedangkan nilai tertinggi diperoleh pada hasil nilai 

pengungkapan sebesar 11.58951 oleh Bank Mandiri. Nilai rata-rata (mean) 

nilai perusahaan dari seluruh perusahaan yang diperoleh adalah sebesar 

10.37536. 

d. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Berdasarkan tabel 4.3 pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan 

diperoleh pada hasil nilai pengungkapan minimum sebesar 9.43 oleh Bank 

Kesawan. Sedangkan nilai tertinggi diperoleh pada hasil nilai pengungkapan 

sebesar 41 oleh Bank Bumi Artha.. Nilai rata-rata (mean) nilai perusahaan dari 

seluruh perusahaan yang diperoleh adalah sebesar 18.4903. 

4.2.2 Metode Estimasi Model Data Panel 

Sebelum di lakukannya pengujian asumsi klasik dan pengujian regresi 

linear berganda, penelitian ini perlu di lakukan pengujian Chow Test dan 

Hausmann Test yang bertujuan untuk mengetahui pendekatan model data panel 

apa yang nantinya akan digunakan, apakah Fixed Effect, Random Effect, atau 

Pooled Least Square. Berdasarkan penjelasan teori yang sudah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka yang dilakukan pertama kali adalah menginput 19 data 

panel ke program pengolah statistik. Pada penelitian ini pengujian dilakukan 

dengan menggunakan program pengolah statisik Eviews versi 6 yang bertujuan 

untuk melihat hasil atas pengujian Chow Test. Pengujian Chow Test dilakukan 
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untuk mengetahui apakah pendekatan model menggunakan efek tetap (Fixed 

Effect) atau efek acak (Random Effect). Hasil dari Chow Test penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow Test 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 4.743209 (18,54) 0.0000 

Cross-section Chi-square 72.063495 18 0.0000 
     
     Sumber: Output program statistik yang diolah 

 

Berdasarkan tabel Redundant fixed effects test pada tabel 4.4 dapat dilihat 

bahwa nilai probability dari Cross-Section Chi Square yang dihasilkan adalah 

sebesar 0,0000, yang dimana memiliki arti nilai Chi Square tersebut berada < 0,05 

sehingga H0 ditolak. Dikarenakan H0 ditolak, maka Ha diterima atau model yang 

digunakan adalah efek tetap (Fixed effect).  

 

Apabila H0 diterima, pengujian model data panel berhenti sampai Chow 

Test dan artinya model PLS (Pooled Least Square)  yang digunakan,  namun 

karena nilai Chi Square < 0,05 dan yang artinya H0 ditolak, maka pengujian tidak 

berhenti sampai sini. Pengujian dilanjutkan kepada tes selanjutnya yaitu 

Hausmann Test.  
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Hausmann Test dilakukan untuk mengetahui model yang digunakan 

apakah Fixed Effect atau Random Effect. Berikut ini adalah hasil dari pengujian 

Hausmann Test. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman Test 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: POOL1    
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 2.344014 3 0.5041 
     
     Sumber: Output program statistik yang diolah 

 

Hasil pengujian Hausmann Test pada tabel 4.5 menunjukkan nilai 

probability dari baris Cross-section random adalah 0,5041 yang dimana Ho 

diterima apabila Probability  > 0,05. Berdasarkan Probability pada baris Cross-

section random tersebut maka H0 diterima. Jadi, berdasarkan hasil tersebut maka 

penelitian ini menggunakan Random Effect Model dan hasil dari pengujian Chow 

test yang akan digunakan dalam analisis data selanjutnya. 

Penggunaan efek acak dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan 

tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal 

ini berimplikasi pada parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi 

semakin efisien. Keputusan menggunakan efek tetap atau efek acak ditentukan 

dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh Hausmann.  
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4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

Dalam pengujian dasar-dasar asumsi klasik, penelitian ini diharapkan 

terhindar dari gejala-gejala asumsi klasik yang dapat menurunkan tingkat presisi 

atau konsistensi nilai sampel dan data yang diuji tidak mengalami bias serta 

mencapai kondisi statistik BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal 

atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau 

tidak dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Apabila nilai 

probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 yang 

artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009). Dari hasil pengolahan 

data yang dilakukan oleh penulis, di dapat bahwa residual data terdistribusi 

normal dan memenuhi asumsi normalitas. Dari hasil pengolahan data yang 

dilakukan penulis, di dapat bahwa residual data terdistribusi normal dan 

memenuhi asumsi normalitas dengan hasil 5,57 persen dimana hasil lebih besar 

dari α = 5%.  
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Data diolah peneliti 

 

4.2.3.2 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan 

variabel gangguan yang lain. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau 

tidaknya autokorelasi salah satunya dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier 

(LM). Ada atau tidaknya masalah autokorelasi bisa dilihat pada nilai probabilitas 

dari Obs*R-square lebih besar dari α = 5%, maka H0 tidak dapat ditolak yang 

artinya tidak ada autokorelasi.  

  Berdasarkan uji autokorelasi dengan LM test pada tabel 4.6 yang telah 

diolah penulis, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 

autokorelasi dalam regresi. Hal ini dapat diketahui dari probabilitas Obs*R-

Square sebesar 12,52667 yang lebih besar dari signifikansi α = 5%. 

Kesimpulannya H0 ditolak atau tidak ada autokorelasi. 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-10 -5 0 5 10 15 20

Series: Residuals
Sample 1 76
Observations 76

Mean       5.68e-15
Median  -0.862662
Maximum  19.06665
Minimum -11.70244
Std. Dev.   6.451235
Skewness   0.668705
Kurtosis   3.187473

Jarque-Bera  5.775405
Probability  0.055704
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 6.907364     Prob. F(2,70) 0.0018 

Obs*R-squared 12.52667     Prob. Chi-Square(2) 0.0219 
     
     Sumber: Output program statistik yang diolah 

 

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas maka dilakukan pengujian 

menggunakan White Heteroscedasticity Test. Berdasarkan tabel 4.7 di bawah ini 

dapat dilihat nilai Probability Chi Square bernilai 0,2649 dan nilai tersebut lebih 

besar dari nilai α (0,05). Nilai P-Value > α, maka H0 diterima, artinya model tidak 

terdapat heteroskedastisitas. 

 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.262215     Prob. F(9,66) 0.2741 

Obs*R-squared 11.16023     Prob. Chi-Square(9) 0.2649 

Scaled explained SS 22.99275     Prob. Chi-Square(9) 0.0062 
     
          

Sumber: Output program statistik yang diolah 

 

4.2.3.4 Uji Multikolinieritas  

 Uji multikolinieritas menunjukkan apakah terdapat hubungan (korelasi) yang 

sempurna atau mendekati sempurna antar variabel bebas yang terdapat dalam 

model. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dari koefisien korelasi 
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masing-masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi di antara masing-masing 

variabel bebas lebih besar dari 0.8 maka terjadi multikolinearitas (Dyah, 2010). 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.8 hasil nilai 

koefisien korelasi antar variabel bebas kurang dari 0.80. Maka diduga data 

terbebas dari masalah multikolinearitas. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada 

korelasi antar variabel CAR, ROA dan SIZE, yaitu tidak ada hubungan linier 

antar variabel independen dalam model regresi. 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 CAR ROA SIZE 
CAR  1.000000  0.273188 -0.322509 
ROA  0.273188  1.000000  0.429445 
SIZE -0.322509  0.429445  1.000000 

Sumber: Output program statistik yang diolah 

 

4.2.4 Analisis Regresi Berganda 

Pengujian atas analisis regresi linear berganda (multiple linear regression) 

dilakukan dengan menggunakan data panel sebanyak 76 sampel yang terdiri atas 

19 perusahaan dengan periode waktu 4 tahun  yaitu selama tahun 2006-2009. 

Penelitian ini menggunakan model random effect sesuai dengan hasil uji 

Hausman yang telah dilakukan sebelumnya yaitu menerima Ho artinya di dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan model random effect. Hasil pengolahan 

data uji statistik multiple regression  dapat dilihat pada Tabel 4.9 Hasil uji regresi 

linear berganda di bawah.  
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi random effect 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.202433 10.61197 0.678708 0.5002 

CAR? 0.002622 0.003494 0.023917 0.0064 

ROA? 0.883478 0.993755 0.889030 0.0079 

SIZE? 0.000638 0.025727 0.024802 0.0103 

Sumber: output program statistik diolah 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data panel pada tabel regresi di atas, 

persamaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 

PBV = 7,202433 +  0,002622 CAR + 0, 883478 ROA  + 0,000638  SIZE+ e 

Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila ROA, 

SIZE, dan CAR selama tahun 2006-2009 konstan, maka nilai perusahaan yang 

termasuk dalam indeks yang dijadikan sampel dalam penelitian ini selama 2006-

2009 akan meningkat sebesar 7,202433%. 

Hasil regresi dalam persamaan diatas menunjukkan koefisien dari variabel 

ROA memiliki hubungan positif yaitu 0,883478 yang artinya jika terjadi 

peningkatan CAR sebesar 1% maka, nilai perusahaan pada perusahaan perbankan 

yang dijadikan sampel dalam tersebut selama 2006-2009 akan menurun sebesar 

88,3478% dengan asumsi semua variabel konstan. 

Variabel SIZE memiliki hubungan positif yaitu 0.000638 yang artinya jika 

terjadi peningkatan SIZE sebesar 1% maka, nilai perusahaan pada perusahaan 

perbankan yang dijadikan sampel tersebut selama 2006-2009 akan meningkat 

sebesar 0.0638%  dengan asumsi semua variabel konstan. 
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Untuk variabel CAR memiliki hubungan positif yaitu 0,002622 yang 

artinya jika terjadi peningkatan CAR sebesar 1% maka, nilai perusahaan pada 

perusahaan perbankan yang dijadikan sampel tersebut selama 2006-2009 akan 

menurun sebesar 0,2622% dengan asumsi semua variabel konstan. 

 

4.2.5 Pengujian Hipotesa 

4.2.5.1 Pengujian Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen yaitu, Return on Asset (ROA), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan 

Capital Adequecy Ratio (CAR) terhadap variabel dependen yaitu Price to Book 

Value  (PBV) dengan membandingkan antara probabilitas dengan tingkat 

signifikansinya berdasarkan tingkat derajat keyakinan apakah sebesar 1%, 5%, 

dan 10%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya 

(signifikansi) ≤ 0,01 atau ≤ 0,05 dan atau ≤ 0,1 maka tolak Ha dan sebaliknya 

apabila probabilitas (signifikansi) > 0,01, > 0,05, dan > 0,1 maka terima Ha. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji t 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.202433 10.61197 0.678708 0.5002 

CAR? 0.002622 0.003494 0.023917 0.0064 

ROA? 0.883478 0.993755 0.889030 0.0079 

SIZE? 0.000638 0.025727 0.024802 0.0103 

Sumber: output program statistik diolah 

Hipotesis yang hendak di uji t adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 1: 

H01 : Profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap nilai 

perusahaan  
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Ha1 :  Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap nilai perusahaan 

 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.10, variabel ROE memiliki 

probabilitas sebesar 0,0079 dibawah tingkat signifikansi yaitu pada tingkat 

signifikansi 5% (0,0014 ≤  0,05) yang artinya menerima Ho dan menolak Ha, 

mengindikasikan bahwa ROA memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial 

terhadap nilai perusahaan dengan tingkat keyakinan kesalahan sebesar 5%. 

 

Hipotesis 2: 

H01 :  Ukuran Perusahaan (SIZE) berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap nilai perusahaan  

Ha1 :    Ukuran Perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap nilai perusahaan 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.10, variabel SIZE memiliki 

probabilitas sebesar 0,0103 dibawah tingkat signifikansi yaitu pada tingkat 

signifikansi 5% (0,0103 ≤  0,05) yang artinya menerima Ho dan menolak Ha, 

mengindikasikan bahwa SIZE memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial 

terhadap nilai perusahaan dengan tingkat keyakinan kesalahan sebesar 5%. 

 

Hipotesis 3: 

H01 :  Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap nilai perusahaan  

Ha1 : Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap nilai perusahaan 
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Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.10, variabel CAR memiliki 

probabilitas sebesar 0.0064 diatas tingkat signifikansi yaitu pada tingkat 

signifikansi 5% (0.0064 ≤  0,05) yang artinya menerima Ho dan menolak Ha, 

mengindikasikan bahwa CAR memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial 

terhadap nilai perusahaan dengan tingkat keyakinan kesalahan sebesar 5%. 

 

4.2.5.2 Pengujian Simultan (Uji F) 

Uji-F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) 

masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar α = 5%.  

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji F 

R-squared 0.690441     Mean dependent var 1.810921 
Adjusted R-squared 0.570057     S.D. dependent var 0.945052 
S.E. of regression 0.619671     Akaike info criterion 2.117942 
Sum squared resid 20.73557     Schwarz criterion 2.792628 
Log likelihood -58.48178     Hannan-Quinn criter. 2.387579 
F-statistic 5.735321     Durbin-Watson stat 2.425556 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Sumber : output program statistik diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, nilai Probability (F Statistic) adalah 

0,00000 lebih kecil dari nilai level of significant (α) 0,05 dan artinya H0 ditolak 

dan Ha diterima. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Capital 
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Adequacy Ratio (CAR), profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan (SIZE) 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap nilai perusahaan. 

 

4.2.5.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.12 

Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

R-squared 0.690441     Mean dependent var 1.810921 
Adjusted R-squared 0.570057     S.D. dependent var 0.945052 
S.E. of regression 0.619671     Akaike info criterion 2.117942 
Sum squared resid 20.73557     Schwarz criterion 2.792628 
Log likelihood -58.48178     Hannan-Quinn criter. 2.387579 
F-statistic 5.735321     Durbin-Watson stat 2.425556 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Sumber : output program statistik diolah 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar 

proporsi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. 

Berdasarkan Tabel 4.12 Hasil Uji R2 di bawah ini, dapat dilihat nilai Adjusted R-

squared adalah 0,570057. Hal ini berarti sebesar 57,0057% Capital Adequacy 

Ratio (CAR), profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan (SIZE) mampu 

mempengaruhi dan menjelaskan nilai perusahaan. Sisanya sebesar 42,9943% 

dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan perbankan 

Return on Asset (ROA) menurut Hanafi dan Halim (2009) adalah rasio 

yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan 

total asset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan 

biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. Menurut (Ang, 1997) dalam Timbul 
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(2011) Return On Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas 

yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan 

dana yang ditanamkan dalam aktiva atau asset yang digunakan untuk aktivitas 

operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan 

aktiva yang dimilikinya. Sesuai dengan teori Maslow, kebutuhan perusahaan akan 

profit dari kegiatan aktivitas operasional perusahaan merupakan kebutuhan dasar 

dari kegiatan usaha.  

Berdasarkan uji hipotesa pada variabel Return on Asset diperoleh hasil 

pengujian yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0079 dengan nilai α sebesar 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ROA secara parsial memiliki pengaruh 

positif dan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor 

perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan tingkat keyakinan 

sebesar 95%. Dari hasil tersebut menggambarkan semakin tinggi Return on Asset 

yang dihasilkan perusahaan, maka akan berpengaruh siginifikan negatif terhadap 

nilai perusahaan perbankan. 

Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas dapat memenuhi keebutuhan 

dasarnya akan profit dan semakin efisien dalam penggunaan aset perusahaan 

sendiri untuk menghasilkan laba investor yang ditanam pada perusahaan dan 

kemampuan perusahaan meningkat dalam menghasilkan profit setiap tahunnya. 

Naiknya rasio ROA dari tahun ke tahun pada perusahaan berarti terjadi kenaikan 

laba bersih dari perusahaan yang bersangkutan. Naiknya laba bersih tentu akan 

meningkatkan nilai saham perusahaan dan yang tentu akan menjadi salah satu 

indikasi bahwa nilai perusahaan perusahaan tersebut meningkat. 
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4.3.2 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan perbankan 

Menurut Analisa (2011) dalam Sri dan Wirajaya (2013), ukuran 

perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai perusahaan suatu 

perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari total assets yang dimiliki 

oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. 

Jika perusahaan memiliki total assets yang besar, pihak manajemen lebih leluasa 

dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. Kebebasan yang 

dimiliki manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh 

pemilik atas asetnya. Jumlah aset yang besar akan menurunkan nilai perusahaan 

jika dinilai dari sisi pemilik perusahaan. Akan tetapi hika dilihat dari sisi 

manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Berdasarkan uji hipotesa pada variabel SIZE diperoleh hasil pengujian 

yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0103 dengan nilai α  sebesar 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan secara parsial memiliki 

pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor 

perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan tingkat keyakinan 

sebesar 95%. Dari hasil tersebut menggambarkan semakin tinggi ukuran 

perusahaan yang dihasilkan perusahaan, maka akan berpengaruh siginifikan 

positif terhadap nilai perusahaan perbankan. 

  Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dibuktikan semakin tinggi 

nilai aset yang dimiliki perusahaan, akan mempengaruhi adanya peningkatan pada 

nilai perusahaan tersebut dan dapat meningkatkan tingkat keyakinan investor akan 

kemampuan perusahaan dalam memberikan tingkat pengembalian investasi. Pada 

penelitian yang dilakukan Sujoko dan Soebiantoro mengungkap bahwa ukuran 
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perusahaan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

dan hal ini memberikan bukti kuat bahwa ukuran perusahaan memang 

memberikan pengaruh terhadap nilai saham. Menurut Sri dan Pancawati (2010), 

pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan besar 

cenderung memberikan hasil operasi yang lebih besar unyuk memberikan imbal 

balik investasi yang lebih menguntungkan dibandingkan perusahaan-perusahaan 

kecil. Ukuran perusahaan yang besar dapat mencerminkan jika perusahaan 

mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus memperbaiki kinerjanya, sehingga 

pasar akan mau membayar lebih mahal untuk mendapatkan sahamnya karena 

percaya akan mau membayar lebih mahal untuk menguntungkan dari perusahaan 

tersebut.  

 

4.3.3 Pengaruh kecukupan modal terhadap nilai perusahaan perbankan 

Berdasarkan uji hipotesa pada variabel Capital Adequacy Ratio diperoleh 

hasil pengujian yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0064 dengan nilai α 

sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa CAR secara parsial memiliki 

pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor 

perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan tingkat keyakinan 

sebesar 95%. Dari hasil tersebut menggambarkan semakin tinggi CAR yang 

dihasilkan perusahaan, maka akan berpengaruh siginifikan terhadap nilai 

perusahaan perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa pada variabel kecukupan 

modal, meningkat atau menurunnya tingkat kecukupan modal mempengaruhi 

harga saham yang ada. Investor tetap melihat keadaan kecukupan modal bank 

tersebut untuk mengetahui tingkat kesehatan bank juga salah satu faktor 

pertimbangan untuk penanaman modal saham pada perusahaan tersebut. Semakin 
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tinggi CAR yang dimiliki suatu bank, maka dapat terlihat bahwa bank dapat 

menyanggupi untuk memenuhi syarat minimum kecukupan modal bank yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia, dan tentu hal ini mengindikasikan bahwa bank 

tersebut adalah bank yang sehat dan memiliki produktivitas yang tinggi. 

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh profitabilitas, 

ukuran perusahaan dan kecukupan modal terhadap nilai perusahaan perbankan 

memiliki hasil yang dapat berguna bagi pihak manajerial. Hasil analisis yang didapat 

dalam penelitian ini adalah ketiga variabel profitabilitas, ukuran perusahaan dan 

kecukupan modal memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

perbankan terhadap nilai perusahaan yang terdaftar dalam sektor perbankan pada 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2009. Hal ini dapat dilihat bahwa 

profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

yang dijadikan sampel dalam penelitian dapat mempengaruhi nilai perusahaan akan 

dan memiliki pengaruh positif, sehingga apabila profitabilitas pada perusahaan 

perbankan naik maka akan nilai perusahaan perbankan yang dijadikan sampel pada 

periode tahun 2006-2009 akan meningkat juga. Ukuran perusahaan pada perusahaan 

perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian terbukti memiliki pengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan, sehingga apabila ukuran perusahaan pada sektor 

perbankan meningkat. Ukuran perusahaan yang meningkat menunjukkan perusahaan 

mengalami perkembangan sehingga investor akan merespon positif, maka akan 

meningkatkan nilai perusahaan pada sektor perbankan tersebut. Pada  kecukupan 

modal pada perusahaan perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian pada 
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tahun 2006-2009 menunjukkan memiliki pengaruh positif pada nilai perusahaan 

sehingga apabila terjadi peningkatan pada kecukupan modal bank, maka akan 

memberikan peningkatan pada nilai perusahaan perbankan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas secara parsial memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan pada tahun 2006-2009. 

2. Ukuran perusaaan secara parsial memiliki pengaruh positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan pada tahun 2006-

2009. 

3. Kecukupan modal secara parsial memiliki pengaruh positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor perbankan pada tahun 2006-

2009. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang diajukan peneliti adalah: 

1. Bagi bank, tetap mempertahankan kinerja perusahaannya dengan menjalankan 

prinsip kerja Good Corporate Governance (GCG) serta manajemen risiko untuk 

meningkatkan kualitas nilai dari perusahaan perbankan tersebut. Menambahan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk menunjukkan kepada investor bahwa 

keadaan bank tersebut sehat dan tidak mengalami kegagalan dalam menghadapi 

berbagai macam risiko.   
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2. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel penelitian yang 

tidak hanya profitabilitas, ukuran keuangan ataupun kecukupan modal namun 

juga variabel lainnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan perbankan. 

Selain itu ada baiknya menggunakan periode atau  rentang waktu penelitan yang 

lebih lama. menambah jumlah sampel, sehingga lebih diketahui faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2006-2009. 
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Lampiran 1 

DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMPEL 
1 BANK ARTHA INTERNASIONAL 
2 BANK BUMI ARTA  
3 BANK CENTRAL ASIA  
4 BANK CIMB NIAGA TBK  
5 BANK DANAMON INDONESIA  
6 BANK ICB BUMIPUTERA 
7 BANK INTERNASIONAL INDONESIA  
8 BANK MANDIRI  
9 BANK MAYAPADA INTERNASIONAL 

10 BANK MEGA TERBUKA  
11 BANK NEGARA INDONESIA 
12 BANK NUSANTARA PARAHYANGAN 
13 BANK OCBC NISP  
14 BANK OF TOKYO 
15 BANK PAN INDONESIA  
16 BANK PERMATA TBK  
17 BANK QNB KESAWAN 
18 BANK RAKYAT INDONESIA  
19 BANK VICTORIA  
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Lampiran 2 

NILAI PBV, ROA, SIZE dan CAR 

 
No BANK TAHUN PBV ROA SIZE CAR 

1 BARTH 2006 0,410 0,210 10,042 11,000 

    2007 2,180 0,290 10,051 12,000 

    2008 0,480 0,340 10,108 15,030 

    2009 0,680 0,440 10,188 13,870 

2 BBA 2006 1,520 2,140 9,240 34,000 

    2007 1,620 2,070 9,289 41,000 

    2008 0,760 2,000 9,309 24,020 

    2009 0,690 1,470 9,380 28,680 

3 BBCA 2006 2,910 2,910 11,247 22,090 

    2007 3,480 2,940 11,338 18,790 

    2008 2,750 3,140 11,389 15,000 

    2009 3,170 3,170 11,449 15,000 

4 BCIMB 2006 1,440 1,840 10,667 17,000 

    2007 2,010 1,610 10,738 17,030 

    2008 2,320 0,660 11,011 15,590 

    2009 1,390 1,460 11,027 13,590 

5 BDNM 2006 2,160 3,440 10,914 22,370 

    2007 3,390 3,710 10,950 20,570 

    2008 2,310 2,500 11,027 13,370 

    2009 2,400 2,400 10,990 17,550 

6 BICB 2006 0,820 0,470 9,732 13,000 

    2007 1,070 0,330 9,801 12,000 

    2008 0,750 0,030 9,796 12,000 

    2009 1,020 0,070 9,844 11,000 

7 BBII 2006 1,740 1,210 10,724 23,340 

    2007 1,600 1,070 10,740 20,190 

    2008 4,790 0,840 10,751 19,440 

    2009 3,710 0,770 10,783 14,710 

8 BMNR 2006 1,370 1,780 11,422 25,300 

    2007 2,310 1,910 11,498 21,110 

    2008 1,800 2,250 11,547 15,720 

    2009 1,940 2,740 11,589 15,550 

9 BMYP 2006 1,920 1,040 9,568 13,000 

    2007 1,910 0,910 9,650 29,000 

    2008 4,150 0,740 9,741 23,000 

    2009 3,970 0,540 9,882 17,000 

10 BMGA 2006 2,060 0,880 10,491 15,920 
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    2007 1,820 2,330 10,543 14,210 

    2008 1,360 1,980 10,542 16,160 

    2009 2,060 1,770 10,598 18,840 

11 BBNI 2006 1,020 0,740 11,229 15,950 

    2007 2,180 0,810 11,262 17,650 

    2008 1,200 0,960 11,300 14,500 

    2009 1,380 1,510 11,354 13,900 

12 BBNP 2006 0,380 1,440 9,525 16,640 

    2007 0,710 1,290 9,577 17,000 

    2008 1,410 1,170 9,568 14,040 

    2009 1,220 1,020 9,591 12,560 

13 BNISP 2006 1,410 0,680 10,384 17,070 

    2007 1,550 0,860 10,462 16,150 

    2008 1,430 0,930 10,534 17,010 

    2009 0,980 1,180 10,569 18,000 

14 BBOT 2006 1,200 2,950 8,986 34,000 

    2007 2,240 2,130 9,066 36,000 

    2008 1,480 1,140 9,133 36,000 

    2009 1,720 1,420 9,186 39,000 

15 BPAN 2006 1,170 0,960 10,607 31,000 

    2007 1,830 1,230 10,727 23,000 

    2008 2,080 1,440 10,808 20,000 

    2009 1,500 1,540 10,891 21,000 

16 BPMT 2006 1,400 1,200 10,577 13,500 

    2007 1,940 1,900 10,591 13,300 

    2008 1,570 1,700 10,730 10,800 

    2009 0,980 1,400 10,745 12,200 

17 BKSW 2006 1,630 0,360 9,312 9,430 

    2007 1,700 0,350 9,338 10,360 

    2008 2,220 0,230 9,334 10,430 

    2009 1,990 0,300 9,370 12,560 

18 BBRI 2006 3,150 2,910 11,187 18,820 

    2007 3,830 2,780 11,306 15,840 

    2008 2,980 2,330 11,388 13,180 

    2009 3,010 2,600 11,498 13,200 

19 BVCT 2006 0,560 1,760 9,462 24,000 

    2007 0,930 1,640 9,721 19,000 

    2008 0,690 0,880 9,750 23,220 

    2009 0,720 1,100 9,866 16,920 

 
 
 
 

Lampiran 3 
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HASIL OLAH DATA EVIEWS 

 
 

STATISTIK DESKRIPTIF 
 
 

 PBV CAR ROA SIZE 
 Mean  1.810921  18.49039  1.463684  10.37536 
 Median  1.625000  16.78000  1.345000  10.55582 
 Maximum  4.790000  41.00000  3.710000  11.58900 
 Minimum  0.380000  9.430000  0.030000  8.986071 
 Std. Dev.  0.945052  7.024987  0.889564  0.765586 
 Skewness  0.940586  1.436426  0.513490 -0.147915 
 Kurtosis  3.651044  4.630731  2.489085  1.718469 

     
 Jarque-Bera  12.54844  34.55646  4.166452  5.477822 
 Probability  0.001884  0.000000  0.124528  0.064641 

     
 Sum  137.6300  1405.270  111.2400  788.5271 
 Sum Sq. Dev.  66.98424  3701.284  59.34937  43.95918 

     
 Observations  76  76  76  76 
 
 

MULTIKOLINIERITAS 

 CAR ROA SIZE 
CAR  1.000000  0.273188 -0.322509 
ROA  0.273188  1.000000  0.429445 
SIZE -0.322509  0.429445  1.000000 

 
 
HETEROSKEDASTISITAS 

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.262215     Prob. F(9,66) 0.2741 

Obs*R-squared 11.16023     Prob. Chi-Square(9) 0.2649 
Scaled explained SS 22.99275     Prob. Chi-Square(9) 0.0062 

     
          

 
 

 

 

 

 

NORMALITAS 
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AUTOKOLINIERITAS 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 6.907364     Prob. F(2,70) 0.0018 

Obs*R-squared 12.52667     Prob. Chi-Square(2) 0.0219 
     
      

UJI CHOW 

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 4.743209 (18,54) 0.0000 

Cross-section Chi-square 72.063495 18 0.0000 
     
      

 

UJI HAUSMAN 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: POOL1    
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 2.344014 3 0.5041 
     
      

0
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Series: Residuals
Sample 1 76
Observations 76

Mean       5.68e-15
Median  -0.862662
Maximum  19.06665
Minimum -11.70244
Std. Dev.   6.451235
Skewness   0.668705
Kurtosis   3.187473

Jarque-Bera  5.775405
Probability  0.055704
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RANDOM  EFFECT MODEL 

 
Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: PBV?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/23/15   Time: 00:25   
Sample: 2006 2009   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 19   
Total pool (balanced) observations: 76  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.202433 10.61197 0.678708 0.5002 

CAR? 0.002622 0.003494 0.023917 0.0064 

ROA? 0.883478 0.993755 0.889030 0.0079 

SIZE? 0.000638 0.025727 0.024802 0.0103 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.690441     Mean dependent var 1.810921 

Adjusted R-squared 0.570057     S.D. dependent var 0.945052 
S.E. of regression 0.619671     Akaike info criterion 2.117942 
Sum squared resid 20.73557     Schwarz criterion 2.792628 
Log likelihood -58.48178     Hannan-Quinn criter. 2.387579 
F-statistic 5.735321     Durbin-Watson stat 2.425556 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Language Proficiency 

Languages      Spoken    Written 

Bahasa Indonesia   Excellent   Excellent 

English          Great        Great 

Organizational Experiences 

 Member of “Pembangunan Jaya Junior High School” as a President of Paskibra 

 Member of “Vocal Group Pembangunan Jaya Junior High School” 

 Member of  School Event “Galaxee Exigency Pembangunan Jaya Junior High 

School” as Stage Manager 

 Member of “Vocal Group 6 Senior High School” as Vice-President 

 Member of “Senate Indonesia Banking School” as Head Treasurer  

 Member of “Seminar Islamic Economic Study Club” as Research and 

Development 

 Member of “Best Student” as Treasurer 

 Member of “Fun Trip IBS” as Head of Transportation division 

 Member of “Pekan Orientasi Mahasiswa” as Usher 
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Other Experiences 

 Internship at Bank Rakyat Indonesia Unit Sokaraja Wetan - Purwokerto (June 

2009) 

 Internship at Bank Indonesia Palembang (June 2010) 

 Participant of “ Pekan Orientasi Mahasiswa 2008 ” held by STIE Indonesia 

Banking School (August 2008) 

 Participant of “Mustang Academy” held by Mustang Radio (2010) 

 Participant of  “Funtrip IBS” (2010) 

 Participant of “ Seminar Workshop Investasi Pasar Modal” held by STIE Indonesia 

Banking School cooperate with PT Indo Premier Online Trading (2010) 

 Participant of Seminar Islamic Economy Study Club “ Survive with Syariah in 

Globalization Era” held by STIE Indonesia Banking School (2010) 

 Participant of Seminar Accounting “ A Breakthrough in Financial Reporting and 

Accounting Standards” held by STIE Indonesia Banking School cooperate with 

Ikatan Akuntan Indonesia (2010) 

 

 

I created this Curriculum Vitae with truth and without any lie. 

I apply this Curriculum Vitae for your company. 

       Your Sincerely, 

 

 

 

Nadia Samantha 
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