ANALISIS PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK
MENGGUNAKAN KOMPONEN RASIO RISK BASED BANK RATING
TERHADAP HARGA SAHAM YANG MASUK BURSA EFEK
INDONESIA (BEI) PERIODE 2008-2011

Oleh:

RIZSANIA HENDARWIN
(200912087)

SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA BANKING SCHOOL
JAKARTA
2013

ANALISIS PENGARUH..., RIZSANIA HENDARWIN, Ak.-IBS, 2013

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF

Nama

: Rizsania Hendarwin

NIM

: 200912087

Judul Skripsi

: Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank menggunakan
Komponen Rasio Risk Based Bank Rating terhadap Harga
Saham yang masuk Bursa Efek Indonesia Periode 20082011

Tanggal Ujian Komprehensif :
Penguji

:

Ketua

: Drs. Sparta, ME.Ak.

Anggota

: 1. Drs. Atman Poerwokoesoemo, M.M.
2. Gunawan, S.E., M.M

Menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti ujian komprehensif dan
dinyatakan LULUS ujian:
Pada

: 17 Oktober 2013

Dengan Hasil :
Penguji,
Ketua,

(Drs. Sparta, ME.Ak. )
Anggota I,

(Drs. Atman Poerwokoesoemo, M.M. )

Anggota II,

(Gunawan, S.E., M.M )

ANALISIS PENGARUH..., RIZSANIA HENDARWIN, Ak.-IBS, 2013

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

: Rizsania Hendarwin

NIM

: 200912087

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank menggunakan Komponen Rasio
Risk Based Bank Rating terhadap Harga Saham yang masuk Bursa Efek
Indonesia Periode 2008-2011

Pembimbing Skripsi

Drs. Atman Poerwokoesoemo, M.M.
Tanggal lulus : 17 Oktober 2013

Mengetahui,

Ketua Panitia Ujian

Drs. Sparta, ME.Ak.

Ketua Jurusan Akuntansi

Novy Silvia Dewi, SE. MM

ANALISIS PENGARUH..., RIZSANIA HENDARWIN, Ak.-IBS, 2013

KATA PENGANTAR
Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
hidayah-Nya serta sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulisan skripsi ini
telah selesai dilakukan.
Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja Bank menggunakan komponen
Risk Based Bank Rating (RBBR) terhadap Harga Saham perbankan yang masuk Bursa
Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2011” ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi di

STIE Indonesia Banking School. Dalam

penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak
sehingga seluruh hambatan dan tantangan dapat dihadapi dengan baik. Oleh karena itu
penulis mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada:
1. Mama dan Papa yang telah memberikan atas dukungan moral maupun materil
dalam kondisi apapun, doa dan motivasi tiada henti hingga saat ini.

2. Pak Drs. Atman Poerwokoesoemo, M.M., selaku pembimbing skripsi dengan
kesabaraannya beliau yang telah bersedia meluangkan pikiran dan waktunya
dalam memberikan bimbingan, saran, pentunjuk dalam penyusunan skripsi.
3. Ibu Ira Geraldina selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran,
masukan, dan motivasi selama perkuliahan.
4. Ketua STIE IBS Ibu Dr. Siti Sundari S.H., MH., Wakil Ketua I Ibu Trinandari
S.E., Ak., Msi., Wakil Ketua II Bapak Taufik Hidayat S.E., Ak., MBa Fin. dan
Wakil Ketua III Bapak Donant Alananto Iskandar S.E., MBA.,
5. Ibu Novi Silvia dan Ibu Nova Novita selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan
Akuntansi STIE Indonesia Banking School.

ANALISIS PENGARUH..., RIZSANIA HENDARWIN, Ak.-IBS, 2013

6. Sahabat-sahabat terbaik Dika, Mayang, Febi, Sintiya, Indri, Reza, Harlan, Mas
Arif, Mba Ratih, Lala, Nurul, Angga, Eno, yang selalu memberikan doa dan
dukungannya dan selalu ada di dalam keadaan apapun.
7. Keluarga HMPS Akuntansi 2009-2010 dan Dewan Mahasiswa 2010-2011, suatu
kebanggaan bisa bekerja sama dengan kalian.
8. Akun 4 Aziz, Febri, Waskito, Tika, Rai, Apta, dio yang selalu bikin ketawa dan
selalu mengajarkan hidup dengan nikmat.
9. Teman-teman IBS khusunya angkatan 2009 yang tidak bisa disebutkan satu
persatu atas segala bentuk doa dan dukungan mereka.
10. Seluruh dosen STIE IBS atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan dalam
membantu penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh pihak di STIE IBS, khususnya Pak Yusuf, Pak Dede, Pak Arif, , Pak
Untung, Pak Awang, Mbak Wulan, Mas Ryan dan Mas Ruli.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu
penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak dalam hal
pengembangan penulisan dimasa yang akan datang.
Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf

sedalam-dalamnya atas segala

kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah
pengetahuan bagi semua pihak.
Jakarta, Oktober 2013

Penulis

ANALISIS PENGARUH..., RIZSANIA HENDARWIN, Ak.-IBS, 2013

ABSTRACT

The main objective of this study was to determine the effect of component ratio risk
based rating, the stock price at the banking company publicly listed on the Indonesia Stock
Exchange. Component of the risk-based ratio of bank ratings in this study were nonperforming loans, loan-to-deposit ratio, good corporate governance, return on assets,
operating expenses operating income, and capital adequacy.
This study using sample of commercial banks listed on Indonesia Stocks Exchange
(IDX) in 2008 to 2011. There are 21 commercial banks which are selected with purposive
sampling method. Hypotesis testing on this study was done by the multiple regression
analysis.
The result that show: (1) non performing loan had no influence to stock price; (2)
loan to deposit ratio had not influence to stock price;(3) good corporate governance had no
influence on stock price (4) return on asset had influence to stock price; (5) operating
expense operating income had no influence to stock price;(6) capital adequacy had no
influence to stock price

Keywords: Non Performing loan, Loan to Deposit Ratio, Good Corporate Governance,
Return on Asset, operating expence operating income, capital adequacy and stock price.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pasar modal (capital market) merupakan pasar instrumen keuangan jangka panjang yang
bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif
maupun instrument lainnya. Pasar modal merupakan salah satu lembaga penyediaan sarana dan
tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang yang disebut efek.
Dalam hal ini pasar modal memiliki fungsi ekonomi yaitu menyediakan fasilitas atau tempat
mempertemukan dua pihak yang memerlukan dana dan pihak yang kelebihan dana (investor).
Perdagangan antara pihak kekurangan (penawar) dan kelebihan dana (pembeli) tersebut
diperdagangkan dalam suatu lembaga penunjang yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI).
(Tandelilin,2010:26)
Saham adalah klaim terhadap penghasilan bersih dan aset perusahan yaitu dividen yang
dibagikan kepada stockholder (pemegang saham) setelah perusahaan memenuhi semua
kewajibannya, seperti membayar gaji karyawan, pajak dan kewajiban utangnya termasuk
kewajiban kepada bondholder (pemegang obligasi). (Ktut, 2009). Jenis-jenis saham ada dua
yaitu saham biasa dan saham preferen. Sebelum melakukan investasi pada suatu saham, analisis
saham merupakan hal mendasar yang harus dilakukan oleh pemodal. Analisis yang sering
digunakan adalah analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental mencoba
memperkirakan harga saham dimasa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor
1
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fundamental mempengaruhi harga saham dimasa yang akan datang. Analisis teknikal
memperkirakan harga saham (kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham (kondisi
pasar) diwaktu lalu.
Harga saham adalah nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaan perusahaan yang
mengeluarkan saham tersebut, dimana perubahan dan fluktuasinya sangat ditentukan oleh
kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi di bursa (pasar sekunder). Nilai pasar dari
sekuritas merupakan harga pasar dari sekuritas itu sendiri. Untuk sekuritas yang diperdagangkan
dengan aktif, nilai pasar merupakan harga terakhir yang dilaporkan pada saat sekuritas terjual
(Van Horne, 2004).
Perkembangan bursa efek dilihat dengan semakin banyaknya anggota bursa dari
perkembangan harga-harga saham yang diperdagangkan. Harga saham dapat memberi petunjuk
tentang aktifitas pasar modal serta permodal dalam melakukan transaksi jual beli saham. Investor
harus bisa menganalisis suatu saham untuk bisa mengambil keputusan yang tepat agar
mendapatkan Dividen atau Capital Gain. Kinerja perusahaan dapat dianalisis melalui laporan
keuangan yang dimiliki oleh perusahaan.
Secara umum, semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan semakin tinggi laba
usaha dan juga semakin tinggi keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemegang saham dan juga
kemungkinan harga saham akan naik. (Praditasari,2008)
Pertimbangkan investor dalam memilih suatu perusahaan untuk menanamkan dananya
adalah kinerja perusahaan tersebut. Semakin baik kinerja suatu perusahaan semakin tinggi laba
usahanya dan semakin banyak keuntungan yang dapat dinikmat pemegang saham, semakin
perusahaan tersebut akan dipercaya oleh stakeholdermya karena mempunyai reputasi yang baik
2
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dan pada akhirnya dapat meningkatkan harga saham. Hubungan yang sama terjadi pada sektor
perbankan.
Kinerja keuangan pada perusahaan perbankan dapat dinilai dengan menggunakan
pendekatan analisis rasio keuangan. “Rasio keuangan ini berfungsi sebagai ukuran dalam
menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan”(Muljono,1999:5) Khusus untuk lembaga
keuangan dalam melakukan analisis fundamental, juga mempertimbangkan ketentuan tingkat
kesehatan bank yang diatur oleh Bank Indonesia. Tingkat kesehatan bank yang berlaku saat ini
berdasarkan Risk Based Bank Rating RBBR), sebelumnya Capital, Asset, Management, Earning,
Liquidity, dan Sensitivity to the market (CAMELS) digunakan untuk penilaian kesehatan bank.
Pergantian perubahan sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Surat Edaran
No.13/24/DPNP yang dikeluarkan Bank Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2011. Peraturan
Bank Indonesia (PBI) yang mengatur Tingkat Kesehatan Bank yaitu PBI No. 13/1/PBI/2011
Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem
penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko menggantikan penilaian CAMELS yang
dulunya diatur dalam PBI No.6/10/PBI/2004.
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 dinyatakan bahwa
pergantian sistem penilaian tingkat kesehatan bank dari CAMELS menjadi RBBR disebabkan
krisis keuangan global yang terjadi beberapa tahun terakhir memberi pelajaran berharga bahwa
inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan
Manajemen Risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada
Bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Pengalaman krisis keuangan global
tersebut mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan Good
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Corporate Governance. Tujuannya adalah agar Bank mampu mengidentifikasi permasalahan
secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta
menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko yang lebih baik
sehingga Bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Sejalan dengan perkembangan tersebut,
Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap
harga saham seperti Abdullah (2004) yang berjudul Analisis Pengaruh rasio-rasio CAMEL
sebagai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dalam penelitian ini melihat rasio-rasio CAMEL
berupa Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset Loan Ratio (ALR), Net Profit Margin (NPM),
Return on Asset (ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap harga saham. Hasil penelitian
yang dilakukan bahwa CAR, ALR, NPM dan ROA secara parsial berpengaruh positif terhadap
harga saham Sedangkan LDR secara parsial berpengaruh negatif terhadap harga saham.
Berdasarkan hasil ujian signifikansi terhadap CAR, ALR, NPM, ROA, dan LDR mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, baik secara parsial dengan menggunakan uji t
maupun secara simultan menggunakan uji F pada tingkat signifikansi 0.05 (5%).
Menurut penelitian Praditasari (2012) berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan
Bank terhadap Harga saham pada Perusahaan Perbankan yang Go-Public Periode 20042008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank serta pengaruhnya
terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang Go-Public. Metode penelitian yang
digunakan adalah analisis tingkat kesehatan bank menggunakan rasio CAMEL serta analisis
secara parsial dan simultan. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Capital Adequacy
Ratio (CAR), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Beban Operasional terhadap Pendapatan
4
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Operasional (BOPO), dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Hasil penelitian koefisien regresi CAR
sebesar 7,893 artinya CAR memiliki pengaruh positif terhadap harga saham dimana bila CAR
naik sebesar 1% maka harga saham akan naik sebesar 7,983. Koefisien regresi KAP sebesar
0,612 artinya KAP memiliki pengaruh positif terhadap harga saham perusahaan bila KAP naik
sebesar 1% maka harga saham naik sebesar 0,612. Koefisien regresi BOPO sebesar 1,295 artinya
BOPO memiliki pengaruh positif terhadap harga saham dimana bila BOPO naik 1% maka harga
saham naik sebesar 1,295. Koefisien regresi LDR pada pengujian tersebut sebesar 2,614 artinya
LDR memiliki pengaruh positif terhadap harga saham dimana bila LDR naik 1% maka harga
saham perusahaan akan naik sebesar 2,614.
Menurut penelitian Ramadhani (2012) berjudul Analisis Pengaruh Penerapan Good
Corporate Governance dan Growth Opportunity pada Harga Saham Perusahaan dalam daftar
CGPI yang dirilis IICG periode 2005-2008. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui pengaruh penerapan Corporate Governance dan Growth Opportunity sebagai
variabel independen. Berdasarkan hasil analisis uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan
bahwa data yang diuji terdistribusi secara normal dan terbebas dari uji asumsi klasik
multikolineritas, uji autokorelasi, dan heteroskesdastisitas. Pada pengujian koefisien determinasi
menunjukkan kemampuan penerapan GCG (Skor CGPI) sebagai variabel bebas dalam
menjelaskan harga saham sangat terbatas, hanya sebesar 27,3%. Untuk uji regresi linear
berganda didapatkan hasil bahwa setiap pengurangan maupun penambahan 1 skor penerapan
GCG dan Growth Opportunity maka akan menurunkan atau meningkatkan harga saham sebesar
Rp 11,888 dan Rp 246,294.
Menurut Penelitian Furqan (2012) berjudul Analisis Komparatif Kinerja Keuangan
Bank Devisa dan Non Devisa menggunakan metode REC (Risiko, Earning dan Capital)
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Studi kasus Bank Umum Syariah Indonesia periode Maret 2009-Juni 2012. Penelitian ini
bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan antara bank devisa dan bank nondevisa,
dengan menggunakan metode REC (Risk, Earning, dan Capital) studi berkala kuartalan pada
Maret 2009 - Juni 2012 di Islamic Banking. Dari aspek risiko kredit (NPF1 dan NPF2) dan
modal bank nondevisa yang memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan bank devisa.
Dari aspek risiko likuiditas (FDR) dan earning (ROA) bank devisa memiliki nilai yang lebih baik
dibandingkan dengan bank-bank nondevisa. Penelitian ini juga telah melakukan independent
sample t-test, dengan menggunakan rasio seperti risiko kredit (kredit bermasalah (NPF1 dan
NPF2), risiko likuiditas (FDR (Financing to Deposit Ratio), Earning (ROA (Return on Asset) )
dan Modal (Capital Adequecy Ratio (car1 dan car2). Hasil analisis menunjukkan bahwa FDR,
ROA, car1, car2 Variabel secara signifikan berbeda dari bank devisa dan bank nondevisa.
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti ini akan meneliti kinerja
perusahaan perbankan dalam rasio-rasio yang digunakan berupa komponen Risk Based Bank
Rating (RBBR). Peneliti ini ingin mengetahui kinerja bank yang melibatkan faktor profil risiko,
good governance, earning dan capital pada RBBR, sehingga penulis berminat meneliti judul
“Analisis pengaruh Kinerja Bank menggunakan komponen rasio Risk Based Bank Rating
(RBBR) terhadap harga saham perbankan yang masuk Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 20082011.
1.2 Perumusan Masalah
Dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang telah ditemukan untuk dibuktikan
kebenarannya. Sesuai dengan latar belakang yang telah dibuat sebelumnya, maka peneliti
menentukan masalah yang akan diteliti yaitu :
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1. Apakah secara parsial variabel Non Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham perbankan yang masuk Bursa Efek Indonesia periode
2008-2011?
2. Apakah secara parsial variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham perbankan yang masuk Bursa Efek Indonesia periode
2008-2011?
3. Apakah secara parsial variabel Good Corporate Governance (GCG) memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap harga saham perbankan yang masuk Bursa Efek Indonesia
periode 2008-2011?
4. Apakah secara parsial variabel Return on Asset (ROA) memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham perbankan yang masuk Bursa Efek Indonesia periode
2008-2011?
5. Apakah secara parsial variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham perbankan yang masuk Bursa
Efek Indonesia periode 2008-2011?
6. Apakah secara parsial variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham perbankan yang masuk Bursa Efek Indonesia periode
2008-2011?
7. Apakah secara simultan variabel NPL, LDR, GCG, ROA, BOPO, CAR memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap harga saham perbankan yang masuk Bursa Efek
Indonesia periode 2008-2011?
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1.3 Pembatasan Masalah
Pada penelitian ini penulis akan menentukan pembatasan masalah berdasarkan rasio-rasio
terdapat pada masing-masing faktor penilaian kinerja bank menggunakan komponen Risk Based
Bank Rating (RBBR). Menilai kinerja bank menggunakan 4 faktor yaitu profil risiko, good
corporate governance (GCG), rentabilitas (earning) dan capital (permodalan). Rasio yang
digunakan terbatas pada faktor profil risiko yaitu risiko kredit (NPL), risiko likuiditas (LDR)
berikutnya good corporate governance menggunakan index GCG, faktor rentabilitas yaitu ROA
dan BOPO sedangkan faktor rasio capital yaitu CAR.
1.4 Tujuan Penelitian
Penulis akan menentukan tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel NPL memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham perbankan yang masuk Bursa Efek Indonesia periode
2008-2011.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel LDR memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham perbankan yang masuk Bursa Efek Indonesia periode
2008-2011.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel GCG memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham perbankan yang masuk Bursa Efek Indonesia periode
2008-2011.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel ROA memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham perbankan yang masuk Bursa Efek Indonesia periode
2008-2011.
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5. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel BOPO memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham perbankan yang masuk Bursa Efek Indonesia periode
2008-2011.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel CAR memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham perbankan yang masuk Bursa Efek Indonesia periode
2008-2011.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel NPL, LDR, GCG, ROA, BOPO,
CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham perbankan yang masuk
Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011.
1.5 Manfaat Penelitian
Pada penelitian ini akan memberkan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu :
1. Bagi penulis sebagai implementasi terhadap teori yang telah didapat dari perkuliahan
sehingga berguna bagi para pihak yang ingin mengetahui secara lebih mendalam
mengenai pengaruh kinerja keuangan dengan rasio utama berdasarkan Risk Based Bank
Rating terhadap harga saham.
2. Dapat membantu investor dalam menentukan rasio keuangan berdasarkan Risk Based
Bank Rating yang akan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dan akan berdampak
pada harga saham yang dimiliki oleh bank tersebut
1.6 Sistematika Penelitian
Secara umum, sistematika penulisan proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab sebagai
berikut :
BAB I

PENDAHULUAN
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Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan
sistematika penulisan.
BAB II

LANDASAN TEORI
Bab ini berisi pemaparan teori-teori yang terkait dengan penelitian ini,
pengembangan kerangka pemikiran dan membangun hipotesis penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi pemaparan mengenai obyek penelitian, teknik pengumpulan data
dan teknik pengolahan data.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH
Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari
pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang dikaitkan dengan teori
yang berlaku.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN
Membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab
sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti sejenis berikutnya
dan juga implikasi penelitian serta saran bagi peneliti sejenis berikutnya dan juga
implikasi penelitian terhadap praktik yang ada.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Bank
Bank merupakan lembaga penyaluran dana (intermediaries) yang dimana kegiatan usahanya
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit ke
masyarakat. Bank merupakan segmen usaha yang kegiatannya diatur oleh Bank Indonesia yang
dimana kegiatan perbankan tidak terlepas perannya dalam pelaksanaan kebijakan moneter atas
kebijakan moneter yang telah di buat oleh Bank Indonesia.
Menurut Prof.G.M Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik mengatakan bank adalah
suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat
pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan
jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. (Suyatno,1999:1)
Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan
bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa,
seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang,
bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaanperusahaan, dan lain-lain. (Suyatno,1999:1)
Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah UU No. 10 Tahun 1998 adalah :
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1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya,
dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
2) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
3) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayarannya.
Bank mempunyai kewajiban ikut serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs, atau harga
barang-barang relative stabil atau tetap, baik secara langsung maupun mekanisme Giro Wajib
Minimum (GWM), Operasi Pasar Terbuka ataupun Kebijakan Diskonto.
2.2 Penilaian Kesehatan Bank
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank wajib memelihara kesehatannya.
Kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja Bank merupakan sarana bagi otoritas
pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank.
Sesuai dengan perkembangan usaha Bank yang senantiasa bersifat dinamis dan berpengaruh
pada tingkat risiko yang dihadapi, maka metodologi penilaian Tingkat Kesehatan Bank perlu
disempurnakan agar dapat lebih mencerminkan kondisi Bank saat ini dan pengaruhnya di waktu
yang akan datang. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar penilaian Tingkat Kesehatan Bank
dapat lebih efektif digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja Bank termasuk dalam
penerapan manajemen risiko dengan fokus pada risiko yang signifikan, dan kepatuhan terhadap
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ketentuan yang berlaku serta pengawasan atas penerapan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian
tersebut dilakukan dengan menyempurnakan penilaian Tingkat Kesehatan Bank menggunakan
pendekatan berdasarkan risiko dan menyesuaikan faktor-faktor penilaian Tingkat Kesehatan
Bank.
Berdasarkan PBI Nomor 13/1/PBI/2011 Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian
kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. Dengan PBI Nomor
13/1/PBI/2011 ini maka penilaian kesehatan bank berdasarkan CAMELS telah digantikan
menjadi penilaian kesehatan bank berdasarkan risiko.
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP, 25 Oktober 2011 dengan pokokpokok ketentuan sebagai berikut :
1. Krisis keuangan global yang terjadi beberapa tahun terakhir member pelajaran berharga
bahwa inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dalam
produk, jasa, dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan
Manajemen Risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar
pada Bank maupun terhadap system keuangan secara keseluruhan.
2. Pengalaman dari krisis keuangan global tersebut mendorong perlunya peningkatan
efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance. Tujuannya
adalah agar Bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan
tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan GCG dan
Manajemen Risiko yang lebih baik sehingga Bank lebih tahan dalam menghadapi krisis.
Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, Bank Indonesia menyempurnakan metode
penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
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3. Pada prinsipnya tingkat kesehatan, pengelolaan Bank, dan kelangsungan usaha Bank
merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen Bank. Oleh karena itu, Bank
wajib memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip
kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk
melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala terhadap tingkat
kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif. Di lain pihak,
Bank Indonesia mengevaluasi, menilai Tingkat Kesehatan Bank dan melakukan tindakan
pengwasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.
Prinsip-prinsip umum Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum :
Manajemen Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan
dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank.
1. Berorientasi Risiko
Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada Risiko-Risiko Bank dan dampak yang
ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara
mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan Risiko atau
mempengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan di masa yang akan datang.
Dengan demikian, Bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar
permasalahan Bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara
efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas
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Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank
dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.
Parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam Surat Edaran ini
merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan
Bank. Namun demikian, Bank dapat menggunakan parameter/indikator tambahan yang
sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai Tingkat Kesehatan
Bank sehingga dapat mencerminkan kondisi Bank dengan lebih baik.
3. Materialitas dan Signifikansi
Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi faktor penilaian Tingkat
Kesehatan Bank yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan serta
signifikansi

parameter/indikator

penilaian

pada

masing-masing

faktor

dalam

menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas
dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi
yang memadai mengenai Risiko dan kinerja keuangan Bank.
4. Komprehensif dan Terstruktur
Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada
permasalahan utama Bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan
mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko dan antar faktor penilaian Tingkat
Kesehatan Bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus
didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan
tingkat, trend, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Bank.
2.2.1 Risk Based Bank Rating
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Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko
(Risk Based Bank Rating) merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil
integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan
permodalan.
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilian Tingkat
Kesehatan Bank Umum, Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan
menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko (Risk-based Bank Rating). Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank dilakukan terhadap Bank secara individual maupun konsolidasi, dengan
mekanisme sebagai berikut :
1. Penilaian Profil Risiko
Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan
kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang
wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu :
a. Risiko Kredit
Risiko Kredit adalah parameter/indikator yang digunakan adalah (i) komposisi
portofolio set dan tingkat konsentrasi, (ii) kualitas penyediaan dana dan kecukupan
pencadangan; (iii) strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana;
dan (iv) faktor eksternal.

b. Risiko Pasar
Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk
transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan
16
ANALISIS PENGARUH..., RIZSANIA HENDARWIN, Ak.-IBS, 2013

harga option. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pasar, parameter/indikator
yang digunakan adalah: (i) volume dan komposisi portofolio, (ii) kerugian potensial
(potential loss) Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in
Banking Book-IRRBB) dan (iii) strategi dan kebijakan bisnis.
c. Risiko Likuiditas
Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi
kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid
berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi
keuangan Bank. Risiko ini disebut juga Risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity
risk). Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Bank
melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif
atau adanya gangguan pasar (market disruption) yang parah. Risiko ini disebut
sebagai Risiko likuiditas pasar (market liquidity risk). Dalam menilai risiko inheren
atas risiko likuiditas, parameter yang digunakan adalah: (i) komposisi dari aset,
kewajiban, dan transaksi rekening administratif; (ii) konsentrasi dari aset dan
kewajiban; (iii) kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan (iv) akses pada sumbersumber pendanaan.
d. Risiko Operasional
Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya
kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Sumber Risiko Operasional
dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian
eksternal. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter/indikator
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yang digunakan adalah: (i) karakteristik dan kompleksitas bisnis; (ii) sumber daya
manusia; (iii) teknologi informasi dan infrastruktur pendukung; (iv) fraud, baik
internal maupun eksternal, dan (v) kejadian eksternal.
e. Risiko Hukum
Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau
kelemahan aspek yuridis. Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum,
parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) faktor litigasi; (ii) faktor kelemahan
perikatan; dan (iii) faktor ketiadaan/perubahan peraturan perundang-undangan.
f. Risiko Stratejik
Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil
keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam
mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam menilai eisiko inheren atas risiko
stratejik, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) kesesuaian strategi bisnis
Bank dengan lingkungan bisnis; (ii) strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi; (iii)
posisi bisnis Bank; dan (iv) pencapaian rencana bisnis Bank.
g. Risiko Kepatuhan
Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau
tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter/indikator yang
digunakan adalah: (i) jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, (ii) frekuensi
pelanggaran yang dilakukan atau track record ketidakpatuhan Bank, dan (iii)
pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk
transaksi keuangan tertentu.

18
ANALISIS PENGARUH..., RIZSANIA HENDARWIN, Ak.-IBS, 2013

h. Risiko Reputasi
Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder
yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Dalam menilai risiko inheren
atas risiko reputasi, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) pengaruh reputasi
negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait; (ii) pelanggaran etika bisnis; (iii)
kompleksitas produk dan kerjasama bisnis Bank; (iv) frekuensi, materialitas, dan
eksposur pemberitaan negatif Bank; dan (v) frekuensi dan materialitas keluhan
nasabah.
2. Good Corporate Governance (GCG)
Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen Bank
atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia tentang GCG. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis
atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1);
(ii) kecukupan tata kelola (governance) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG
pada Bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan GCG Bank yang didasarkan pada
data dan informasi yang relevan.
3. Rentabilitas (Earnings)
Penilaian terhadap faktor rentabilitas (earnings) meliputi penilaian terhadap
kinerja earnings, sumber-sumber earnings, dan sustainability earnings Bank. Penilaian
dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas Rentabilitas
Bank, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja peer group¸ baik melalui analisis
aspek kuantitatif maupun kualitatif.
4. Permodalan (capital)
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Penilaian terhadap faktor permodalan (capital) meliputi penilaian terhadap tingkat
kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan
permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam
melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan
modal dengan profil risiko Bank. Semakin tinggi risiko Bank, semakin besar modal yang
harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.
Parameter/indikator dalam menilai Permodalan meliputi :
a) Kecukupan Modal Bank
Penilaian kecukupan modal Bank perlu dilakukan secara komprehensif, minimal
mencakup :
1) Tingkat, trend, dan komposisi modal Bank
2) Rasio KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko
operasional
3) Kecukupan modal Bank dikaitkan dengan profil risiko
b) Pengelolaan Permodalan Bank
Analisis terhadap pengelolaan Permodalan Bank meliputi manajemen Permodalan
dan kemampuan akses Permodalan.

2.2.2 Cara Penilaian Tingkat Kesehatan menggunakan Risk Based Bank Rating
a. Profil Risiko
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Penentuan peringkat profil risiko didasarkan pada hasil penilaian atas 8 (delapan) jenis
risiko yang wajib dinilai oleh Bank. Bank wajib mempertimbangkan signifikansi dan
materialitas risiko yang dinilai dalam menentukan peringkat profil risiko. Sebagai contoh,
Risiko Kredit umumnya merupakan risiko yang paling dominan pada aktivitas Bank, sehingga
memiliki signifikansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan risiko-risiko lainnya. Dengan
demikian, peringkat profil risiko Bank akan lebih banyak dipengaruhi oleh peringkat Risiko
Kredit sebagai risiko paling dominan pada Bank, dan setelahnya oleh risiko-risiko lainnya yang
dianggap signifikan, misalnya Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional.
Salah satu perbedaan utama metode RBBR dan Metode CAMELS adalah perhitungan
profil risiko pada metode RBBR menggunakan dua dimensi penilaian, yaitu
(1) Penilaian Risiko Inheren
Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada
kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang
berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik Risiko inheren Bank
ditentukan

oleh

faktor

internal

maupun

eksternal,

antara

lain

strategi

bisnis,

karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank
melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi.
Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator
yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Penetapan tingkat Risiko inheren atas

masing-masing jenis Risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Umum. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis
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Risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate),
peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 (high).
(a) Risiko Kredit
Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam
memenuhi kewajiban kepada Bank. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kredit,
parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) komposisi portofolio aset dan tingkat
konsentrasi; (ii) kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan; (iii) strategi
penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan (iv) faktor eksternal.
Penilaian risiko kredit menggunakan 12 parameter/indikator yang dapat dilihat selengkapnya
pada Lampiran I.1.a dari SE BI No.13/24/DPNP, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Risiko Kredit
No
Risiko Inheren
1.
Komposisi
Portofolio Aset
dan Tingkat
Kosentrasi

Parameter/Indikator
a

𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝐴𝑘𝑢𝑛 𝑁𝑒𝑟𝑎𝑐𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

b

kredit kepada debitur inti
total kredit

c

Kredit per sektor ekonomi
Total Kredit

Keterangan
a. Aset per akun neraca
merupakan akun pada
neraca sesuai yang
tertera pada Laporan
Bulanan Bank
b. Total asset adalah total
asset secara neto.
a. Kredit kepada debitur
inti meliputi kredit
kepada pihak ketiga
bukan bank.
b. Total kredit adalah
kredit kepada pihak
ketiga bukan bank
Kredit per sektor ekonomi
adalah kredit kepada
pihak ketiga bukan bank
per kategori sektor
ekonomi.
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d

2

Kualitas
penyediaan Dana
dan Kecukupan
Pencadangan

a

b

c

d

kredit per kategori portofolio
total kredit

Kredit per kategori
portofolio adalah kredit
kepada bank dari pihak
ketiga bukan bank
berdasarkan kategori
portofolio.
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑇𝑅𝐴 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎
a. Aset Kualitas rendah
adalah seluruh aktiva
Total Aset dan TRA
bank
produktif
maupun non produktif
yang
memiliki
kualitas
dalam
perhatian khusus ,
kurang
lancer,
diragukan dan macet
sesuai ketentuan Bank
Indonesia.
b. Transaksi Rekening
Administrasi (TRA)
kualitas rendah terdiri
dari irrevocable LC,
garansi
yang
diberikan.
Aktiva produktif dan TRA bermasalah a. Aset
produktif
bermasalah
adalah
Total aset dan TRA
asset produktif yang
memiliki
kualitas
kurang
lancar,
diragukan, dan macet
sesuai ketentuan Bank
Indonesia.
b. Total Aset dan TRA
bermasalah
adalah
total asset secara neto
yang tertera pada
Laporan
Bulanan
Bank Umum.
agunan yang diambil alih
Agunan yang diambil alih
sesuai dengan ketentuan
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
Bank Indonesia mengenai
kualitas asset.
𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎
Kredit Kualitas Rendah
adalah seluruh kredit
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
kepada
pihak
ketiga
bukan
Bank
yang
memiliki kualitas dalam
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e

𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

perhatian khusus, kurang
lancer,
macet
dan
termasuk
kredit
direstrukturisasi kualitas
lancar.
Kredit bermasalah adalah
kredit kepada pihak ketiga
bukan
bank
yang
tergolong kurang lancar,
diragukan, dan macet

Sumber : Lampiran I.1.a SE BI No.13/24/DPNP)
(b) Risiko Pasar
Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk
transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga
option. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko
ekuitas, dan Risiko komoditas. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pasar,
parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) volume dan komposisi portofolio, (ii)
kerugian potensial (potential loss) Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest
Rate Risk in Banking Book-IRRBB) dan (iii) strategi dan kebijakan bisnis. Penilaian risiko
pasar menggunakan 17 parameter/indikator yang dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran
I.1.b dari SE BI No.13/24/DPNP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
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Risiko Pasar
No
Risiko Inheren
1
Volume dan Komposisi
Portofolio

Parameter/ Indikator
a

b

c

Kterangan

𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑎𝑛 𝐹𝑉𝑂
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

a. Aset trading
adalah
penempatan
pada bank lain,
surat berharga,
surat berharga
yang dijual.
b. Asset
derivative
adalah seluruh
asset transaksi
spot dan
derivative
c. Asset Fair
Value Option
(FVO) adalah
penempatan
pada bank lain,
surat berharga,
surat berharga
yang dijual
𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔, 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑓, 𝑑𝑎𝑛 𝐹𝑉𝑂a. Kewajiban
trading adalah
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛
kewajiban giro,
tabungan,
deposito,
kewajiban pada
Bank
Indonesiakewaj
iban pada Bank
lain.
b. Kewajiban
derivative
adalah seluruh
kewajiban
transaksi spot
dan derivative
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡
Total structur
product adalah
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
seluruh nominal
structure product
yang dimiliki
oleh bank sesuai
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d

e

f

2

Kerugian Potensial
Risiko Suku Bunga

a

ketentuan Bank
Indonesia
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑓
Total derivative
adalah seluruh
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
transaksi spot dan
derivative dalam
rupiah dan valuta
asing dengan
Bank atau pihak
ketiga bukan
bank.
𝑃𝐷𝑁
a. Posisi Devisa
Neto adalah
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
angka yang
merupakan
penjumlahan
dari nilai
absolute.
b. Total modal
adalah total
modal
sebagaimana
diatur
ketentuan Bank
Indonesia
𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝐴𝐹𝑆
Ekuitas kategori
AFS adalah
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
penyertaan
dengan criteria
metode
penyertaan yang
diukur pada nilai
wajar melalui
ekuitas, tujuan
penyertaan,
dalam rangka
restrukturisasi
dan lainnya
golongan emiten
selain perusahaan
asuransi dan
bagian
penyertaan
kurang dari 50%
Eksposur IRBB berdasarkan Gap Report Gap report adalah
(Perspektif Pendapatan dan Perspektif
laporan yang
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dalam Banking Book
(Interest rate Risk in
Banking Book-IRBB)

nilai Ekonomis)

b

2.
3.1

Strategi dan Kebijakan Bisnis
Strategi Trading
a

menyajikan pospos asset,
kewajiban, dan
rekening
administrasi yang
bersifat interest
rate sensitive
untuk dipetakan
ke dalam skala
waktu tertentu .
𝑢𝑛𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝐴𝐹𝑆) Unrealized loss
surat berharga
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
dengan kategori
Available for
sale.
Karakteristik Trading Bank

b

Posisi Pasar Bank dalam industri

c

Kompleksitas produk

d

Karakteristik Nasabah

Aktifitas trading
Bank pada
umumnya dapat
dibedakan
menjadi propierty
trading, market
trading.
Posisi Bank pada
pasar dapat
dibedakan
menjadi pemain
besar atau aktif
dan pemain kecil.
Analisis terhadap
kompleksitas
produk yang
dimiliki oleh
bank saat ini
maupun yang
direncakan bank
akan diterbitkan
apakah tergolong
instrument
komplek seperti
derivative.
Analisis apakah
nasabah utama
Bank berupa
perusahaan besar,
Bank atau
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nasabah
individual dalam
kaitannya dengan
sensitivitas
terhadap
perubahan factor
pasar
Sumber : Lampiran I.1.b dari SE BI No.13/24/DPNP
(c) Risiko Likuiditas
Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi
kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid
berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan
Bank. Risiko ini disebut juga Risiko likuiditas pendanaan (funding liquidity risk). Dalam
menilai Risiko inheren atas Risiko Likuiditas, parameter yang digunakan adalah: (i)
komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif; (ii) konsentrasi dari aset
dan kewajiban; (iii) kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan (iv) akses pada sumber-sumber
pendanaan. Penilaian risiko likuiditas menggunakan 11 parameter/indikator yang dapat dilihat
selengkapnya pada Lampiran I.1.c dari SE BI No.13/24/DPNP, dengan sebagian cuplikannya
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.3
Risiko Likuiditas
No
Risiko Inheren
1
Komposisi dari
Aset,Kewajiban,
Transaksi
Rekening
Administrasi

Parameter/Indikator
a 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑢𝑖𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑢𝑖𝑑 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡

Keterangan
a. Asset likuid primer
adalah asset yang
sangat likuid untuk
memenuhi
kebutuhan likuiditas
atas penarikan dana
pihak ketiga dan
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b 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑢𝑖𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑢𝑖𝑑 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘

c 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑢𝑖𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑢𝑖𝑑 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑖

kewajiban jatuh
tempo.
b. Aset likuid
sekunder adalah
sejumlah asset
likuid dengan
kualitas lebih
rendah untuk
memenuhi
kebutuhan likuiditas
atas penarikan dana
pihak ketiga.
Pendanaan Jangka
pendek adalah seluruh
dana pihak ketiga yang
tidak memiliki jatuh
tempo.
Pendanaan non inti
adalah pendanaan yang
menurut Bank relative
tidak
stabil
atau
cenderung
tidak
mengendap di Bank
baik dalam situasi
normal maupun krisis

Sumber : Lampiran I.1.c dari SE BI No.13/24/DPNP
(2) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober
2011 Lampiran II.2.b Matriks Peringkat Profil Risiko sebagai berikut :
1) Peringkat 1
Profil risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki
karakteristik antara lain sebagai berikut : Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang
dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit
tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Kualitas penerapan
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manajemen risiko secara komposit sangat memadai, meskipun terdapat kelemahan minor,
tetapi kelemahan tersebut dapat diabaikan.

2) Peringkat 2
Profil risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki
karakteristik antara lain sebagai berikut : Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang
dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit
tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Kualitas penerapan
manajemen risiko secara komposit memadai, meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi
kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
3) Peringkat 3
Profil risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki
karakteristik antara lain sebagai berikut : Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang
dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit
tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Kualitas penerapan
manajemen risiko secara komposit cukup memadai, meskipun persyaratan minimum
terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatia manajemen dan
perbaikan.
4) Peringkat 4
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Profil risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki
karakteristik antara lain sebagai berikut : Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang
dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit
tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Kualitas penerapan manajemen
risiko secara komposit kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek
manajemen risik yang membutuhkan tindakan korektif segera.
5) Peringkat 5
Profil risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki
karakteristik antara lain sebagai berikut : Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang
dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit
tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang. Kualitas penerapan
manajemen risiko secara komposit tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada
berbagai asek manajemen risiko di mana tindakan penyelesainnya di luar kemampuan
manajemen.
Tingkat

risiko

merupakan

kesimpulan

akhir

atas

risiko

Bank

setelah

mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko. Untuk
menentukan tingkat risiko, Bank dapat mengacu pada matriks tingkat risiko berikut ini.
Matriks ini pada dasarnya memetakan tingkat risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara
risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.
2.4 Matriks Penetapan Profil Risiko
Risiko Inheren

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
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Strong

Satisfactory

Fair

Marginal

Unsastifactory

Low

1

1

2

3

3

Low to Moderate

1

2

2

3

4

Moderate

2

2

3

4

4

Moderate to High

2

3

4

4

5

High

3

3

4

5

5

Sumber : Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober
2011
a. Good Corporate Governance
Menurut Komite Cadbury GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam
memberikan pertanggungjawabannya kepada shareholder khususnya dan stakeholder pada
umumnya. (Daniri,2005)
Center for European Policy Studies (CEPS) punya formula lain. GCG, papar pusat studi
ini merpakan seluruh system yang dibentuk mulai dari hak (right), proses, serta pengendalian,
baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. (Daniri,2005)
ADB (Asian Development Bank) menjelaskan bahwa GCG mengandung empat nilai
utama aitu :accountability, transparency, predictability dan participation. (Daniri,2005)
Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsipprinsip

keterbukaan

(transparency),

akuntabilitas

(accountability),

pertanggungjawaban

(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
1.

Transparency (Keterbukaan Informasi)
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Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses
pengembalian keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan
mengenai perusahaan. (Daniri,2005)
Menurut peraturan di pasar modal Indonesia yang dimaksud informasi material dan relevan
adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut
atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang
bersangkutan. Mengingat definisi ini sangat normatif maka perlu ada penjelasan
operasionalnya di tiap perusahaan.
Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang
cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan
tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta
informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara
akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses secara mudah pada saat
diperlukan.
Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya,
stakeholder dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan
perusahaan. Kemudian, karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara
akurat, tepat waktu, jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan
terjadinya efisiensi pasar. (Daniri,2005)
2. Akuntanbilitas
Akuntbilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban organ
perusahaan sehingga pengeloaan perusahaan terlaksana secara efektif. (Daniri,2005)
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Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah mandulnya
fungsi pengawasan Dewan Komisaris, atau justru sebaliknya. Komisaris Utama mengambil
peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Padahal, diperlukan kejelasan
tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme checks and balance
kewenangan dari peran dalam mengelola perusahaan.
Bila prinsip accountability ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak,
kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, Dewan Komisaris, serta
Direksi. Dengan adanya inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi agency problem
(benturan kepentingan peran). (Daniri,2005)
3. Responsibilitas
Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
(Daniri,2005)
Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan
operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan)
negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip responsibility ini
juga diharakan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan
kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme
pasar.
4. Indepedensi
Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan GCG di Indonesia. Independensi
adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan
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kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. (Daniri,2005)
Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan
hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktik di tingkat corporate
board, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh undang-undang didaulat
untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

5. Fairness
Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (fairness) bisa didefinisikan sebagai perlakuan
yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan
perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. (Daniri,2005)
Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, system hukum dan penegakan
peraturan untuk melindungi hak-hak investor, khususnya pemegang saham minoritas dari
berbagai kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa insider trading (transaksi yang
melibatkan informasi orang dalam), fraud (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan
berkurang), KKN.
Indikator penilaian pada GCG yaitu menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai
komposit dari ketetapan Bank Indonesia menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian
Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Berikut adalah tingkat penilaian GCG yang dilakukan secara Self Asessment oleh Bank :
Tabel 2.5
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Penilaian Tingkat GCG berdasarkan pemeringkatan komposit
Tingkat/Nilai Pemeringkatan Komposit

Predikat Komposit

Nilai komposit <1,5

Sangat Baik

1,5≤ nilai komposit <2,5

Baik

2,5≤ nilai komposit <3,5

Cukup Baik

3,5≤ nilai komposit <4

Kurang Baik

4,5≤ nilai komposit <5

Tidak Baik

Sumber : corporate governance perception index (CGPI), SK BI No.9/12/DPNP
Semakin kecil nilai GCG menunjukkan semakin baik kinerja GCG perbankan. Good
Corporate Governance merupakan mekanisme untuk mengatur dan mengelola bisnis, serta untuk
meningkatkan kemakmuran perusahaan. Mekanisme corporate governance yang baik akan
memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan kreditur untuk memperoleh
kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan efisien, serta memastikan bahwa manjemen
bertindak sebaik yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Hal ini berarti semakin baik
kinerja GCG maka investor akan merespon positif melalui kenaikan harga saham. Dapat
disimpulkan terdapat hubungan yang terbalik atau negatif dikarenakan semakin kecil skor GCG,
akan menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka harga saham akan naik.
Pelaksanaan good corporate governance yang baik dan sesuai dengan peraturan yang
berlaku, akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan, Bahwa
dana yang diinvestasikan dalam perusahaan yang bersangkutan akan dikelola dengan baik dan
kepentingan investor akan aman. Kepercayaan investor pada manjemen perusahaan memberikan
pengaruh kepada perusahaan melalui harga saham di pasar modal.
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b.

Rentabilitas
Rasio profitabilitas disebut juga rasio kinerja operasi. Rasio profitabilitas atau kinerja

operasi digunakan untuk mengevaluasi margin laba dan aktivitas operasi yang dilakukan
perusahaan. Dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi, rasio profitabilitas dapat
diklasifikasikan menjadi margin laba kotor (gross profit margin), margin laba operasi (operating
profit margin), margin laba sebelum pajak (pretax profit margin), margin laba bersih (net profit
margin), return on asssets, return on investment.
Penilaian Rentabilitas menggunakan parameter/indikator yang dapat dilihat lampiran 1.3 dari
SE BI No.13/24/DPNP :

Kinerja Bank a
dalam
Menghasilkan
Laba
(Rentabilitas)

b

Tabel 2.6
Rasio Rentabilitas
Parameter/Indikator
ROA
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

NIM
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓

Keterangan
a. Laba sebelum
pajak adalah
laba
sebagaimana
tercatat dalam
laba rugi bank
tahun berjalan
yang
disetahunkan.
b. Rata-rata total
asset
Contoh : Untuk
posisi bulan juni
dihitungkan
dengan cara
penjumlahan
total asset posisi
januari sampai
dengan juni
dibagi 6 bulan.
a. Pendapatan
bunga bersih
adalah
pendapatan
bunga dikurangi
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Sumbersumber yang
mendukung
Rentabilitas

dengan beban
bunga
(disetahunkan)
b. asset produktif
adalah asset
yang
menghasilkan
bunga baik di
neraca maupun
pada TRA
Cukup jelas

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

a

b 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 Pendapatan
operasional selain
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
pendapatan bunga
disettahunkan
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑎𝑑
c
Beban overhead
adalah seluruh
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
biaya-biaya
operasional yang
bukan merupakan
beban bunga.
Sumber : lampiran 1.3 dari SE BI No.13/24/DPNP
c.

Permodalan
Basel II (2006) menetapkan sebuah bank untuk memenuhi syarat sebagai permodalan yang

cukup penilaian permodalan menggunakan parameter/indikator yang dapat dilihat lampiran 1.4
dari SE BI No.13/24/DPNP :
Tabel 2.7
Rasio Permodalan
No
1

Parameter/Indikator
Kecukupan Modal

Keterangan
Rasio Kecukupanmodal
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
1
𝐴𝑇𝑀𝑅

Perhitungan modal dan Aset
Tertimbang Menurut Risiko
(ATMR) berpedoman pada
ketentuan Bank Indonesia
mengenai Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum
Bank Umum (KPMM).
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2

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑖 (𝑡𝑖𝑒𝑟1) Perhitugan modal inti
berpedoman pada ketentuan
𝐴𝑇𝑀𝑅
Bank Indonesia mengenai
kewajiban penyedian modal
minimum.

Sumber : Lampiran 1.4 dari SE BI No.13/24/DPNP
2.3 Saham
2.3.1 Pengertian Saham
Saham adalah tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas seperti yang telah
diketahui bahwa tujuan pemodal membeli saham untuk memperoleh penghasilan dari saham
tersebut. Masyarakat pemodal itu dikategorikan sebagai investor dan spekulator. Investor disini
adalah masyarakat yang membeli saham untuk memiliki perusahaan dengan harapan
mendapatkan dividen dan capital gain dalam jangka panjang, sedangkan spekulator adalah
masyarakat yang membeli saham untuk segera dijual kembali bila situasi kurs dianggap paling
menguntungkan seperti yang telah diketahui bahwa saham memberikan dua macam penghasilan
yaitu dividen dan capital gain. (Tandellilin, 2010:31)
2.3.2 Jenis Saham
Dalam transaksi jual-beli di Bursa Efek, saham atau sering pula disebut shares
merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Saham tersebut dapat diterbitkan
dengan cara atas nama atau atas unjuk. Selanjutnya saham dapat dibedakan antara saham biasa
(common stoks) dan saham preferen (preffered stocks).
a. Saham Biasa (Common Stocks)
Saham biasa merupakan surat berharga yang biasa diperdagangkan tanpa
karakteristik khusus atau tambahan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan
atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. (Tandelilin, 2010:32)
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b. Saham Preferen (preferred Stocks)
Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik khusus yaitu
memberikan pendapatan tetap dalam bentuk deviden atau laba tetap yang dibayarkan
setiap periode yang telah ditentukan dan dinyatakan dalam bentuk rupiah atau presentase
terhadap nilai nominal saham. (Tandelilin, 2010:36)
2.3.3 Harga Saham
Harga Saham adalah harga dari suatu saham yang ditentukan pada saat pasar saham sedang
berlangsung dengan berdasarkan kepada permintaan dan penawaran pada saham yang dimaksud
Menurut Ross (2005) nilai saham dibedakan menjadi :
1. Nilai buku (book value)
Menunjukkan aktiva bersih (net asset) per lembar saham yang dimiliki oleh pemegang
saham. Nilai buku per lembar saham (book value per share) tidak menunjukkan kinerja saham
yang penting tetapi nilai buku per lembar saham dapat mencerminkan berapa besar jaminan yang
akan diperoleh pemegang saham apabila perusahaan penerbit saham dilikuidasi.
2. Nilai Pasar (market value)
Nilai pasar merupakan nilai aset yang berlaku di pasar dan ditentukan oleh mekanisme pasar
yaitu permintaan dan penawaran. Nilai pasar tidak lagi dipengaruhi oleh emiten atau pihak
pinjaman emisi, sehingga boleh jadi harga inilah yang sebenarnya mewakili nilai suatu
perusahaan.
3. Nilai Likuidasi
Jumlah yang dapat diterima apabila aset–aset tersebut dijual.
4. Nilai appraisal
Nilai taksiran dari suatu saham atau obligasi
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5. Nilai Intrinsik
Nilai intrinsik adalah nilai saham yang menentukan harga ajar suatu saham agar saham
tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya. Perhitungan nilai instrinsik ini adalah
mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa mendatang baik yang berasal dari dividen
maupun capital gain. (Sulistyastuti, 2002)
Faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham menurut Weston dan Brigham
(1993:26-27) adalah proyeksi laba per lembar saham saat diperoleh laba, tingkat resiko dari
proyeksi laba, proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas, serta kebijakan pembagian deviden.
Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham adalah kendala eksternal
seperti kegiatan perekonomian pada umumnya, pajak dan keadaan bursa saham. Faktor-faktor
lain yaitu kondisi perusahaan, kendala-kendala eksternal serta kekuatan penawaran dan
permintaan saham di pasar juga dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham.
Sedangkan menurut Alwi (2003:87) dalam Gunanta (2011), ada beberapa faktor yang
memengaruhi pergerakan harga saham :
1. Faktor Internal (Lingkungan mikro)
A. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan,rincian
kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi,laporan keamanan
produk, dan laporan penjualan.
B. Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti pengumuman yang
berhubungan dengan ekuitas dan hutang.
C. Pengumuman

badan

direksi

manajemen

(management-board

of

director

announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, dan struktur
organisasi.
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D. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, investasi ekuitas,
laporan take over oleh pengakuisisian dan diakuisisi, laporan divestasi dan lainnya.
E. Pengumuman investasi (investmen announcements), seperti melakukan ekspansi pabrik,
pengembangan riset dan penutupan usaha lainnya.
F. Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negoisasi baru, kontrak
baru, pemogokan dan lainnya.
G. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba sebelum akhir tahun
fiscal dan setelah akhir tahun fiscal, earning per share (EPS) dan dividen per share
(DPS), price earning ratio, net profit margin, return on assets (ROA) dan lain-lain.
2. Faktor Eksternal (Lingkungan makro)
A. Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito,
kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi yang
dikeluarkan oleh pemerintah.
B. Pengumuman hukum (legal announcement) seperti tuntutan karyawan terhadap
perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya.
C. Pengumuman industry sekuritas (securities announcedments), seperti laporan pertemuan
tahunan, insider trading, volume atau harga saham perdagangan, pembatasan/penundaan
trading.
D. Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan factor yang
berpengaruhi signifikan pada terjadinya pergerakan harga saham di bursa efek suatu
Negara.
E. Berbagai isu baik dari dalam negeri dan luar negeri.
2.3.4 Teori Sinyal
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Teori signalling menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan
memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan
perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. (Megginson, 1997). Pada saat melakukan
penawaran perdana umum calon investor tidak sepenuhnya dapat membedakan perusahaan yang
berkualitas baik dan buruk. Oleh karena itu, issuer dan underwritter (rational agent) dengan
sengaja akan memberikan sinyal pada pasar.
Teori sinyal mengemukakan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal
kepada pengguna laporan keuangan. Perusahaan yang baik akan memberikan sinyal yang jelas
dan sangat bermanfaat bagi keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis. Sinyal yang
diberikan dapat berupa good news maupun bad news. Sinyal good news dapat berupa kinerja
perusahaan perbankan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan bad news
dapat berupa penurunan kinerja yang semakin mengalami penurunan. Peningkatan komponen
Risk Based Bank Rating diharapkan dapat menjadi sinyal bagi para investor dalam menentukan
keputusan investasi, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap fluktuasi harga saham
perusahaan perbankan.
2.3.5 Efficient Market Theory (Efficien Market Hypothesis/EMH)
Pasar yang efisien merupakan suatu pasar bursa dimana efek yang diperdagangkan
merefleksikan semua informasi yang mungkin terjadi dengan cepat dan akurat. Konsep pasar
yang efisien ini menyatakan bahwa investor selalu memasukkan faktor informasi yang tersedia
dalam keputusan sehingga terefleksi pada harga saham (Jogiyanto, 2010:518). Para pemodal
sangat cepat bereaksi terhadap informasi yang tersedia dan baru sehingga menyebabkan harga
efek-efek melakukan penyesuaian secara cepat dan akurat.
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Fama (1970) dalam Tandelilin (2010:223) mengklasifikasikan bentuk pasar yang efisien ke
dalam tiga efficient market hypothesis (EMH), sebagai berikut :
a. Efisien dalam bentuk lemah (weak form)
Pasar efisien dalam bentuk lemah berarti semua informasi di masa lalu (historis) akan
tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Oleh karena itu, informasi historis
tersebut seperti harga dan volume perdagangan serta peristiwa di masa lalu tidak bisa lagi
digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa yang datang, karena sudah
tercermin pada harga saat ini.
b. Efisien dalam bentuk setengah kuat (semi strong)
Harga sekuritas saat ini mencerminkan semua informasi masa lalu (historis) dan
informasi yang dipublikasikan saat ini seperti penerbitan saham baru, dividen, earning,
termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan emiten.
c. Efisien dalam bentuk kuat (strong form)
Harga sekuritas saat ini mencerminkan semua informasi masa lalu (historis), informasi
yang dipublikasikan saat ini dan informasi yang tidak dipublikasikan. Pada pasar efisien
bentuk kuat tidak akan ada seorang investor pun yang bisa memperoleh return tak
normal.
Efficient Market Hypothesis bentuk semi kuat menyatakan bahwa harga-harga
sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan termasuk
informasi yang berada di laporan keuangan perusahaan emiten (Jogiyanto, 2010:518).
Tersedianya informasi yang cepat dan akurat mengenai peningkatan kinerja perusahaan,
melalui peningkatan komponen rasio RBBR dari tahun ke tahun dapat mempengaruhi
terjadinya peningkatan harga saham.
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2.4 Hubungan antar Variabel
2.4.1 Profil Risiko terhadap harga saham
2.4.1.1 NPL terhadap harga saham
Non Performing Loan merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank
dalam mengelola kredit bermasalah yang disalurkan oleh bank. NPL dihitung berdasarkan
perbandingan antara jumlah kredit yang bermasalah dibandingkan dengan total kredit (Khasanah,
2010). Semakin tinggi tingkat kredit macet maka semakin buruk pula kualitas aset yang dimiliki
bank. Hal tersebut memberikan sinyal buruk bagi investor karena investor menganggap bahwa
bank tidak mampu mengelola kredit yang disalurkan bank dengan baik. Oleh karena itu, bank
harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan
dana.
Hasil penelitian dari Almilia dan Herdiningtyas (2005) semakin tinggi rasio ini maka
akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah
semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit
dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada
bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Dengan demikian, semakin besar rasio ini maka akan memberikan persepsi yang buruk
mengenai kondisi bank.
H1 = Terdapat pengaruh negatif Non Performing Loan terhadap harga saham perusahaan
perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2.4.1.2 LDR terhadap harga saham
Aspek likuiditas yaitu LDR (Loan to Deposit ratio). Rasio ini menggambarkan kemampuan

bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan
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kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Semakin tinggi rasio LDR semakin rendah pula
kemampuan likuiditas bank (Siamat, 1993). LDR yang tinggi berarti resiko dalam berinvestasi
menjadi tinggi. Dengan likuiditas bank yang rendah maka hal tersebut akan berdampak pada
hilangnya kepercayaan konsumen pada bank tersebut. Menurut Kasmir (2003:272) batas aman
LDR menurut peraturan pemerintah adalah sebesar 110 %.
Loan to Deposit ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan perbankan memiliki
tingkat likuiditas yang rendah sehingga resiko dalam berinvestasi menjadi tinggi. Dengan nilai
LDR yang tinggi, dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan pada bank yang bersangkutan.
Hasil penelitian dari Abdullah (2004) semakin rendah nilai LDR yang dimiliki oleh
bank, maka akan semakin sehat kondisi bank tersebut sehingga implikasinya meningkatkan
kinerja bank dan harga saham akan semakin naik.
H2 = Terdapat pengaruh negatif Loan to Deposit ratio terhadap harga saham perusahaan
perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2.4.2 Good Corporate Governance terhadap harga saham
Aspek Good Corporate Governance yaitu skor atau nilai GCG pada perbankan yang
telah ditetapkan oleh Bank Indonesia membantu investor untuk memahami penerapan GCG pada
bank, karena investor dapat melihat skor GCG yang sudah ada untuk menentukan investasinya.
Skor tata kelola pada bank menunjukkan kualitas manajemen yang baik dan tidak terjadinya
masalah yang bisa menjadikan moral hazard bagi nasabah maupun investor. Menurut SK BI No.
9/12/DPNP, semakin kecil skor GCG maka kualitas manajemen dalam menjalankan operasional
bank sangat baik sehingga bank bisa mendapatkan laba. Hal ini berarti semakin baik kinerja
GCG maka investor akan merespon positif melalui kenaikan harga saham. Dapat disimpulkan
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terdapat hubungan yang terbalik atau negatif dikarenakan semakin kecil skor GCG,
menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka harga saham akan naik. (Daniri, 2005)
Peningkatan Good Corporate Governance bank dari tahun ke tahun diharapkan dapat
merevisi kepercayaan investor terhadap perusahaan. Good Corporate Governance yang semakin
meningkat menunjukkan kemampuan bank yang semakin baik dalam mengelola modalnya untuk
mendapatkan laba.
Hasil penelitian dari Samontary (2010) menyatakan bahwa variabel GCG mempunyai
pengaruh yang positif terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan investor melihat bahwa pada
GCG yang baik menunjukkan perusahaan yang sehat yang berdampak pada peningkatan laba
perusahaan dan juga pada pergerakan harga saham.
Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran dan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas,
maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H3 = Terdapat pengaruh negatif Good Corporate Governance terhadap harga saham perusahaan
perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2.4.3 Rentabilitas terhadap Harga Saham
2.4.3.1 Return On Asset terhadap Harga Saham

ROA merupakan cara yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat hasil investasi yang
dilakukan investor dengan membandingkan antara laba bersih dengan Aktiva yang dimiliki.
Semakin besar ROA berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan menghasilkan laba
bersih atas asset yang dimilikinya dan sebaliknya. Kegunaan laba bagi investor adalah untuk
menyediakan prediksi arus kas dan keuntungan saham di masa yang akan datang.
Prediksi ini merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor dalam
memilih saham karena menunjukkan besarnya keuntungan yang dapat dihasilkan dari investasi
saham. Apabila perusahaan dapat menghasilkan ROA tinggi, maka investor menganggap bahwa
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perusahaan telah menggunakan assetnya dengan seefisien dan seefektif mungkin, berarti akan
memberikan jaminan pada investor untuk memperoleh laba yang diharapkan. Dampak yang
timbul adalah minat investor terhadap saham perusahaan semakin tinggi dan mendorong pula
kenaikan likuiditas sahamnya. Sebaliknya jika ROA perusahaan turun maka akan menyebabkan
likuiditas saham stagnan, bahkan turun dan mengurangi minat investor untuk membeli saham
perusahaan.

Suatu

Bank

dikatakan

sehat

apabila

ROA

sekurang-kurangnya

1,2%

(Mudrajad,2002:159).
Hasil penelitian dari Kusumawati (2009) menyatakan bahwa variabel ROA mempunyai
pengaruh positif terhadap harga saham. Maka hal ini menunjukkan bahwa nilai ROA semakin
besar semakin besar peningkatan laba dan juga peningkatan harga saham.
Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran dan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas,
maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H4 = Terdapat pengaruh positif Return on Asset terhadap harga saham perusahaan perbankan
yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2.4.3.2 BOPO terhadap Harga Saham
Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya
operasional dan pendapatan operasional. Menurut Riyadi (2006 : 159), BOPO

adalah rasio

perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat
rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam
menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Sehingga dapat meningkatkan harga saham
membuat investor tertarik menanamkan sahamnya.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indriana (2010) menghasilkan bahwa BOPO
dengan harga saham memiliki pengaruh negatif yang berarti semakin rendah tingkat rasio BOPO
maka

semakin

baik

kinera

manajemen

bank

tersebut.

Hal

ini

disebabkan
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perusahaanmenggunakan sumber daya yang lebih efisien dan perusahaan dapat meminimalkan
tingkat biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional dan non operasional sehingga investor
akan tertarik menanamkan sahamnya hal tersebut dapat meningkatkan harga saham.
Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran dan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas,
maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H5 = Terdapat pengaruh negatif Beban Operasional Pendapatan Operasional terhadap harga saham
perusahaan perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2.4.4

Permodalan terhadap Harga Saham

2.4.4.1 Capital Adequacy Ratio terhadap Harga Saham
Aspek Capital yaitu CAR (Capital Adequacy Ratio) merupakan rasio perbandingan
modal sendiri bank dengan kebutuhan modal yang tersedia setelah dihitung margin risk
(pertumbuhan risiko) dari akibat yang berisiko (ATMR). (Siamat, 1993:84). CAR dimaksudkan
untuk mengetahui kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di
dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga. Menurut SK BI No.
30/11/KEP/DIR/Tgl. 30 April 1997, nilai CAR perusahaan perbankan tidak boleh kurang dari
8%.
Pengaruh CAR terhadap harga saham dapat dijelaskan dengan signalling theory dan
efficient market theory. Signalling theoriy menjelaskan alasan mengapa perusahaan memiliki
insentif untuk melaporkan secara sukarela informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal,
yaitu untuk mengurangi asimetri informasi. Efficien Market Theory merupakan teori dasar dari
karakteristik suatu pasar modal yang efisien dimana terdapat pemodal-pemodal yang
berpengetahuan luas dan informasi tersedia secara luas kepada pemodal sehingga bereaksi secara
cepat atas informasi baru yang akhirnya menyebabkan harga saham menyesuaikan secara cepat
dan akurat. (Jogiyanto,2010)
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Peningkatan CAR bank dari tahun ke tahun diharapkan dapat menjaga kepercayaan
investor terhadap perusahaan. CAR yang semakin meningkat menunjukkan kemampuan bank
yang semakin baik dalam mengelola modalnya untuk mendapatkan laba.
Hasil penelitian Nurhartanto (2010) menyatakan bahwa CAR mempunyai pengaruh
terhadap harga saham secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa investor cenderung
memperhatikan aspek permodalan CAR dalam menentukan dan membeli harga saham
perbankan.
Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran dan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas,
maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H6 = Terdapat pengaruh positif Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap harga saham perusahaan
perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2.5 Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan Praditasari (2009) yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat
Kesehatan Bank terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan yang Go-Public Periode
2004-2008”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank serta
pengaruhnya terhadap harga saham pada perusahaan perbankan. Metode penelitian ini digunakan
adalah analisis tingkat kesehatan bank menggunakan rasio CAMEL serta analisis pengaruh
tingkat kesehatan bank terhadap harga saham dengan menggunakan analisis regresi secara
parsial dan simultan. Hasil penelitian yang didapat bahwa tingkat kesehatan perusahaan
perbankan berada pada peringkat 1. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan bahwa
tingkat kesehatan perusahaan perbankan sangat baik dan rasio tingkat kesehatan bank tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham secara parsial maupun simultan.
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Penelitian yang dilakukan Abudullah (2004) yang berjudul “Analisis Pengaruh RasioRasio Camel sebagai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank terhadap Harga Saham Perusahaan
Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta”. Penelitian ini menganalisis investasi portofolio
di pasar modal untuk memahami tingkat pengembalian dan risiko dalam investasi tersebut.
Penelitian ini dilakukan untuk memahami dampak CAMEL (CAR, ALR, NPM, ROA, dan LDR)
terhadap harga saham. Beberapa hasil analisis regresi tidak berpengaruh signifikan dan positif
dari CAR, ALR, dan NPM terhadap harga saham. Ada pengaruh yang signifikan dan negative
dari LDR terhadap harga saham.
Penelitian yang dilakukan Wulandari (2012) yang berjudul “Pengaruh CAMEL terhadap
Harga Saham Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui apakah rasio CAMEL berpengaruh terhadap harga saham perusahaan
perbankan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi laporan
keuangan dalam Indonesian Capital Market Directory. Jumlah perusahaan perbankan yang
terdaftar 31 di Bursa Efek yang akan diambil sebagai sampel 14 bank periode pengamatan 20072011. Hasil menunjukkan bahwa nilai p 0,000 < 0,05 dan LDR memiliki dampak pada harga
saham perusahaan perbankan. Harga saham Bank sebagian dipengaruhi oleh NPM, ROA, dan
LDR sedangkan CAR dan RORA tidak berpengaruh terhadap harga saham.
Penelitian yang dilakukan Dianasari (2012) yang berjudul “pengaruh CAR, ROE, LDR
NPL terhadap Return Saham serta pengaruh saat sebelum dan sesudah publikasi Laporan
Keuangan pada Bank Go Public di Bursa Efek Indonesia”. Sampal yang diambil dalam
penelitian ini yaitu 31 bank go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang diambil
berupa laporan keuangan bank tahun 2011. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis
regresi linier berganda dan sampel paired t test. Variabel bebas adalah CAR, ROE, LDR, dan
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NPL sedangkan variabel terikatnya adalah Return Saham. Dari hasil pengolahan data
menunjukkan secara parsial maupun simultan, rasio CAR, ROE, LDR, dan NPL tidak
bepengaruh terhadap return saham dan tidak ada perbedaan nilai rata-rata harga saham antara
sebelum dan sesudah laporan keuangan dipublikasi di Bursa Efek ndonesia.
Penelitian yang dilakukan Samontary (2010) yang berjudul “Impact of Corporate
Governnce on the Stock Price of the Nifty 50 Board Index Listed Companies” pada periode
2007-2008 dengan variabel penelitian yaitu Corporate governance, sales, PAT, Net Fixed
Assets, Inventory, PBDITA, RONW, ROCE, Earning, BETA, PBV, EPS, Depreciation,
Debt/Equity memberikan hasil bahwa EPS, Sales, Net fixed Asset, dan Corporate Governance
mempunyai pengaruh terhadap harga saham secara parsial. Dimana faktor laba selalu menjadi
dampak utama dan mempunyai pengaruh terhadap harga saham. Secara bersama semua variabel
penelitian berpengaruh terhadap harga saham.
Menurut Penelitian Furqan (2012) berjudul “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan
Bank Devisa dan Non Devisa menggunakan metode REC (Risiko, Earning dan Capital) Studi
kasus Bank Umum Syariah Indonesia periode Maret 2009-Juni 2012”. Penelitian ini bertujuan
untuk membandingkan kinerja keuangan antara bank devisa dan bank nondevisa, dengan
menggunakan metode REC (Risk, Earning, dan Capital) studi berkala kuartalan pada Maret 2009
- Juni 2012 di Islamic Banking. Dari aspek risiko kredit (NPF1 dan NPF2) dan modal bank
nondevisa yang memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan bank devisa. Dari aspek
risiko likuiditas (FDR) dan earning (ROA) bank devisa memiliki nilai yang lebih baik
dibandingkan dengan bank-bank nondevisa. Penelitian ini juga telah melakukan independent
sample t-test, dengan menggunakan rasio seperti risiko kredit (kredit bermasalah (NPF1 dan
NPF2), risiko likuiditas (FDR (Financing to Deposit Ratio), Earning (ROA (Return on Asset) )
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dan Modal (Capital Adequecy Ratio (car1 dan car2). Hasil analisis menunjukkan bahwa FDR,
ROA, car1, car2 Variabel secara signifikan berbeda dari bank devisa dan bank nondevisa.
Menurut penelitian Ramadhani (2012) berjudul “Analisis Pengaruh Penerapan Good
Corporate Governance dan Growth Opportunity pada Harga Saham Perusahaan dalam daftar
CGPI yang dirilis IICG periode 2005-2008.” Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui pengaruh penerapan Corporate Governance dan Growth Opportunity sebagai
variabel independen. Berdasarkan hasil analisis uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan
bahwa data yang diuji terdistribusi secara normal dan terbebas dari uji asumsi klasik
multikolineritas, uji autokorelasi, dan heteroskesdastisitas. Pada pengujian koefisien determinasi
menunjukkan kemampuan penerapan GCG (Skor CGPI) sebagai variabel bebas dalam
menjelaskan harga saham sangat terbatas, hanya sebesar 27,3%. Untuk uji regresi linear
berganda didapatkan hasil bahwa setiap pengurangan maupun penambahan 1 skor penerapan
GCG dan Growth Opportunity maka akan menurunkan atau meningkatkan harga saham sebesar
Rp 11,888 dan Rp 246,294.
Tabel 2.8
Penelitian terdahulu
No
1.

Peneliti dan tahun
penelitian
Praditasari (2009)

Judul Peneliti
Analisis
Pengaruh
Tingkat
Kesehatan Bank
terhadap Harga
Saham pada
Perusahaan
Perbankan yang
Go-Public
Periode 20042008.

Variabel yang
digunakan
CAR, KAP,
BOPO, LDR,
Harga Saham

Hasil Penelitian
Secara parsial
maupun simultan
variable CAR,
KAP, BOPO,
LDR mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap harga
saham.
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2.

Abdullah (2004)

3.

Wulandari (2012)

4.

Dianasari (2012)

5.

Samontary (2010)

Analisis
Pengaruh RasioRasio Camel
sebagai Penilaian
Tingkat
Kesehatan Bank
terhadap Harga
Saham
Perusahaan
Perbankan yang
terdaftar di Bursa
Efek Jakarta
Pengaruh
CAMEL
terhadap Harga
Saham
Perusahaan
Perbankan yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia

Pengaruh CAR,
ROE, LDR, NPL
terhadap Return
Saham serta
pengaruh saat
sebelum dan
sesudah
publikasi
Laporan
Keuangan pada
Bank Go Public
di Bursa Efek
Indonesia
Impact of
Corporate
Governnce on
the Stock Price
of the Nifty 50
Board Index
Listed
Companies

CAR, ALR,
NPM, ROA,
LDR, Harga
Saham.

Variabel CAR,
ALR, NPM,
ROA mempunyai
pengaruh positif
terhadap harga
saham sedangkan
LDR mempunyai
pengaruh negatif
terhadap harga
saham.

CAR, RORA,
NPM, ROA,
LDR, Harga
Saham.

Variabel CAR
dan RORA tidak
mempunyai
pengaruh
terhadap harga
saham sedangkan
NPM dan LDR
mempunyai
pengaruh negatif,
ROA mempunyai
pengaruh positif
terhadap harga
saham.
Variabel CAR,
ROE, LDR, NPL
tidak mempunyai
pengaruh
terhadap return
saham secara
parsial maupun
simultan.

CAR, ROE,
LDR, NPL,
Harga Return
Saham.

Corporate
governance,
sales, PAT, Net
Fixed Assets,
Inventory,
PBDITA,
RONW, ROCE,
Earning, BETA,

EPS, Sales, Net
fixed Asset, dan
Corporate
Governance
mempunyai
pengaruh
terhadap harga
saham secara
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6.

Furqan (2012)

7.

Ramadhani (2012)

Analisis
Komparatif
Kinerja
Keuangan Bank
Devisa dan Non
Devisa
menggunakan
metode REC
(Risiko, Earning
dan Capital)
Studi kasus Bank
Umum Syariah
Indonesia
periode Maret
2009-Juni 2012
Analisis
Pengaruh
Penerapan Good
Corporate
Governance dan
Growth
Opportunity pada
Harga Saham
Perusahaan
dalam daftar
CGPI yang dirilis
IICG periode
2005-2008.

PBV, EPS,
Depreciation,
Debt/Equity,
harga saham.
NPF, FDR,
ROA, CAR.

GCG, Growth
Opportunity
(PER), Harga
Saham.

parsial.

Variabel NPF
dan FDR tidak
dapat perbedaan
yang signifikan
antara Bank
Devisa dan Non
Devisa
sedangkan
variabel ROA
dan CAR
terdapat
perbedaan yang
signifikan.

Variabel skor
CGPI tidak
mempengaruhi
harga saham
sedangkan PER
mempengaruhi
harga saham.

Sumber : Olahan Penulis
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2.6 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan tujuan utama penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh
NPL, LDR, GCG, ROA, BOPO, CAR terhadap Harga Saham secara parsial maupun secara
simultan. Dalam penelitian ini yang menjadi rerangka pemikiran penulis adalah:
Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Pengaruh kinerja bank berdasarkan komponen rasio RBBR
terhadap Harga Saham

NPL

LDR
Ha2

Index
GCG

Ha3
Ha4

ROA

Ha1

HARGA
SAHAM

Ha5
Ha6

BOPO
Ha7

CAR
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Sumber : Olahan Penulis
Dari kerangka pemikiran diatas dapat dilihat bahwa penulis meneliti pengaruh variabel
Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, Good Corporate Governance, Return on Asset,
Beban Operasional Pendapatan Operasional, Capital Adequacy Ratio yang di dapatkan dari
laporan keuangan perusahaan yang terdaftar didalam indutri perbankan di BEI periode 20082011 terhadap variabel Harga Saham perusahaan yang terdaftar didalam industri perbankan di
BEI periode 2008-2011 baik secara parsial maupun simultan.
Kerangka pemikiran diatas menjabarkan pengaruh antara variabel independen pertama
NPL terhadap variabel dependen yaitu Harga Saham, pengaruh antara variabel independen kedua
LDR terhadap variabel dependen Harga Saham, pengaruh antara variabel Independen ketiga
GCG terhadap variabel dependen Harga Saham, variabel independen keempat ROA terhadap
variabel dependen Harga Saham, pengaruh antara variabel independen kelima BOPO terhadap
variabel dependen Harga Saham, pengaruh antara variabel independen keenam CAR dan terakhir
untuk mengetahui pengaruh variabel independen NPL, LDR, GCG, ROA, BOPO, CAR secara
simultan terhadap variabel dependen Harga Saham.
2.7 Hipotesa
Dari hasil analisis laporan keuangan yang berupa Non Performing Loan (NPL), Loan to
Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance (GCG), Return on Asset (ROA), Beban
Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) akan
dilakukan pengujian apakah keenam varibel tersebut baik secara simultan maupun parsial akan
berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan yang termasuk dalam Industri
Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011.
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Dari perumusan masalah dan uraian sebelumnya, maka hipotesis yang dikemukakan disini
adalah:
1. H01 : Non Performing Loan (NPL) secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham
Ha1 : Non Performing Loan (NPL) secara parsial berpengaruh terhadap harga saham
2. H02 : Loan Deposit Ratio (LDR) secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham
H02 : Loan Deposit Ratio (LDR) secara parsial berpengaruh terhadap harga saham
3. H03: Index GCG secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham.
Ha3: Index GCG secara parsial berpengaruh terhadap harga saham.
4. H04: Return on Asset (ROA) secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham.
Ha4: Return on Asset (ROA) secara parsial berpengaruh terhadap harga saham.
5. H05: Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial tidak
berpengaruh terhadap harga saham.
Ha5: Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial berpengaruh
terhadap harga saham.
6. H06: Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga
saham.
Ha6: Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial berpengaruh terhadap harga saham.
7. H07:: Tidak dapat pengaruh yang signifikan antara NPL, LDR, GCG, ROA, BOPO, CAR
secara simultan terhadap harga saham.
Ha7: Terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL, LDR, GCG, ROA, BOPO, CAR
secara simultan terhadap harga saham
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BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
Objek penelitian yang digunakan adalah bank-bank di Indonesia yang telah go public dan
tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan penelitian dilakukan atas kinerja bank
periode tahun 2008-2011.
Penelitian akan menganalisis komponen rasio dalam RBBR (Risk Based Bank Rating)
terhadap harga saham yang listed di BEI. Jenis penelitian ini merupakan kuantitatif.
3.2 Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Populasi
penelitian dicirikan sebagai berikut :
a. Bank yang sudah go public pada tahun 2011
Populasi yang digunakan yaitu semua bank yang telah go public di Indonesia dan terdaftar di
BEI tahun 2011. Populasi semua bank yang telah go public di Indonesia dan terdaftar di BEI dari
tahun 2008-2011 berjumlah 28 bank.
Sampel adalah bagian populasi yang memiliki karakteristik hendak diselidiki dan dianggap
bisa mewakili keseluruhan populasi (Dajan, 1996). Sampel dalam penelitian ini merupakan
seluruh populasi.
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3.3 Jenis Data
Data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Terdapat pada data yang
sudah diolah oleh pihak lain. Data yang dibutuhkan berasal dari Laporan Keuangan Tahunan
yang telah dipublikasikan di situs resmi Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia
(www.idx.co.id). Selain itu pada penelitian ini menggunakan beta saham untuk profil risiko dari
yahoo finance dan index GCG yang diterbitkan oleh The Indonesian Institute for Corporate
Directorship (IICD). Data terakhir yang digunakan yaitu harga saham yang diterbitkan melalui
Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan yahoofinance.
3.4 Metode Pengumpulan Data
Dalam melakukan pengumpulan data digunakan beberapa metode agar penelitian jelas dan
akurat yaitu sebagai berikut :
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai landasan penelitian
yang didapat dari buku-buku bacaan, jurnal-jurnal penelitian, dan literature-literature
lainnya yang mendukung penelitian ini
2. Dokumentasi
Metode pengumpulan data dengan menggunakan cara dokumentasi yaitu peneliti
membuat salinan atau menggandakan penelitian sebelumnya.
3.5 Operasionalisasi Variabel
Dalam penelitian ini menggunakan beberapa objek penelitian. Objek yang digunakan
yaitu berupa faktor RBBR yang akan di proksikan pada masing-masing rasio inti, dan harga
saham yang nantinya akan dijadikan variabel dalam penelitian. Pada variabel independen untuk
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model RBBR terdiri dari profil risiko yang akan diproxykan dalam risiko kredit (NPL) dan risiko
likuiditas (LDR), GCG yang akan diproxykan dengan index GCG, earning yang akan
diproxykan dengan ROA dan NIM, dan capital yang akan diproxykan dengan CAR. Variabel
dependen yang digunakan yaitu harga saham dengan melihat close price.
3.5.1 Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel terikat menurut sekaran dan bougie (2010) merupakan variabel yang menjadi
variabel utama dalam penelitian. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh
variabel bebas (independent variable). Analisis variabel terikat memungkinkan menjawab suatu
permasalahan.
Harga saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga penutupan (closing price)
karena harga inilah yang menyatakan naik turunnya suatu saham. Harga saham yang digunakan
adalah periode 2008-2011 yang telah dipublikasikan oleh BEI. Pada umumnya investor memiliki
informasi mengenai laporan keuangan per 31 Desember yaitu saat dipublikasikannya 31 Maret.
Sehingga harga saham yang digunakan merupakan closing price disaat publikasi laporan
keuangan yaitu pada tanggal 31 Maret.
3.5.2 Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik mempengaruhi
secara positif atau negatif. Dengan kata lain, varian dari variabel terikat dihitung oleh variabel
bebas. Secara umum, perubahan variabel bebas menyebabkan perubahan variabel terkait
(Sekaran&Bougie, 2010)
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Variabel bebas yang digunakan yaitu terdiri dari rasio pada faktor RBBR. Pada rasio
rasio faktor RBBR, ada 4 komponen digunakan dalam penelitian ini yaitu diuraikan sebagai
berikut :
3.5.2.1 Profil Risiko
3.5.2.1.1 Non Performing Loan (NPL)
Variabel yang diukur dalam profil risiko adalah rasio Non Performing Loan yang
merupakan risiko kredit. Variabel Non Performing Loan yang diperoleh dalam laporan keuangan
tahunan tiap bank dan periode tiap tahunnya yang dimana di dalam laporan keuangan tersebut
yang akan dilihat di dalam neraca keuangan-nya.
3.5.2.1.2 Loan Deposit Ratio (LDR)
Variabel yang diukur dalam profil risiko adalah rasio Loan Deposit Ratio yang
merupakan risiko likuiditas. Variabel Loan Deposit Ratio yang diperoleh dalam laporan
keuangan tahunan tiap bank dan periode tiap tahunnya yang dimana di dalam laporan keuangan
tersebut yang akan dilihat di dalam neraca keuangan-nya.
3.5.2.2 Good Corporate Governance (GCG)
Variabel yang diukur dalam Good Corporate Governance adalah indeks Good Corporate
Governance. Variabel indeks Good Corporate Governance yang diperoleh dalam laporan
keuangan tahunan tiap bank, yang dimana di dalam laporan keuangan tersebut masing-masing
memberikan nilai komposit sesuai dengan peraturan dan prinsip ketentuan Bank Indonesia PBI
No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.

62
ANALISIS PENGARUH..., RIZSANIA HENDARWIN, Ak.-IBS, 2013

3.5.2.3 Rentabilitas
3.5.2.3.1 Return On Asset (ROA)
Variabel yang diukur dalam rentabilitas adalah rasio Return on Asset. Variabel Return on
Asset yang diperoleh dalam laporan keuangan tahunan tiap bank dan periode tiap tahunnya yang
dimana di dalam laporan keuangan tersebut yang akan dilihat di dalam neraca keuangan-nya.
3.5.2.3.2 Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)
Variabel yang diukur dalam rentabilitas adalah rasio Beban Operasional Pendapatan
Operasional. Variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional yang diperoleh dalam laporan
keuangan tahunan tiap bank dan periode tiap tahunnya yang dimana di dalam laporan keuangan
tersebut yang akan dilihat di dalam neraca keuangan-nya.
3.5.2.4 Permodalan
3.5.2.4.1

Capital Adequacy ratio (CAR)

Variabel yang diukur dalam permodalan adalah rasio Capital Adequacy Ratio. Variabel
Capital Adequacy Ratio yang diperoleh dalam laporan keuangan tahunan tiap bank dan periode
tiap tahunnya yang dimana di dalam laporan keuangan tersebut yang akan dilihat di dalam neraca
keuangan-nya.
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel
Definisi
Variabel Dependen
Harga
Harga Saham
Saham
penutupan pada setiap

Rasio

Alat Ukur

Rasio

Harga saham yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah harga saham setelah laporan audit
63

ANALISIS PENGARUH..., RIZSANIA HENDARWIN, Ak.-IBS, 2013

(Y)

akhir tahun
perusahaan sub-sektor
perbankan Bursa Efek
Indonesia selama
periode pengamatan.
Variabel Independen
NPL (X1) Non Performing Loan
merupakan rasio yang
menunjukkan
kemampuan
manajemen bank
dalam mengelola
kredit bermasalah
yang disalurkan oleh
bank.(Khasanah,2010)
LDR (X2) Rasio ini
menggambarkan
kemampuan bank
membayar kembali
penarikan yang
dilakukan nasabah
deposan dengan
mengandalkan kredit
yang diberikan
sebagai sumber
likuiditas. (Kasmir,
1993)
Indeks
Index GCG
GCG (X3) mengindikasikan
seberapa besar bank
memenuhi prinsip
GCG. Dengan kata
lain, manajer bank
dalam mengatur
(manage) perusahaan
tersebut harus baik
sesuai dengan prinsip
ketentuan Bank
Indonesia (PBI
No.8/14/PBI/2006
tanggal 5 Oktober
2006).
ROA (X4) Rasio ini
menunjukkan tingkat
pengembalian ekuitas
adalah fungsi dari

pada tanggal 31 Maret.

Rasio

𝑵𝑷𝑳 =

𝐊𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭 𝐁𝐞𝐫𝐦𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐊𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭

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

Rasio

𝑳𝑫𝑹
=

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐊𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭
𝐏𝐞𝐧𝐠𝐡𝐢𝐦𝐩𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐧𝐚 + 𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐭𝐢

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

Rasio

Nilai Komposit GCG :
Nilai komposit <1,5 = Sangat Baik
1,5≤ nilai komposit <2,5 = Baik
2,5≤ nilai komposit <3,5 = Cukup Baik
3,5≤ nilai komposit <4 = Kurang Baik
4,5≤ nilai komposit <5 = Tidak Baik
Indeks GCG dapat diperoleh dalam laporan
keuangan tahunan tiap bank.

Rasio

𝑹𝑶𝑨 =

𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤
𝐑𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭

ROA dapat diperoleh dalam neraca keuangan
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BOPO
(X5)

seluruh profitabilitas
perusahaan dan
jumlah hutang yang
digunakan untuk
membiaya aktiva.
(Keown,2008:89).
Rasio Biaya
Operasional (BOPO)
adalah rasio
perbandingan antara
biaya operasional
dengan pendapatan
operasional

CAR (X6) Rasio CAR (Capital
Adequacy Ratio)
merupakan
perbandingan modal
bank dengan Aktiv
Tertimbang Menurut
Risiko. Semakin
tinggi rasio CAR
mengindikasikan bank
tersebut semakin sehat
permodalannya.

dari laporan keuangan tiap bank.

Rasio

𝑩𝑶𝑷𝑶 =

𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥
𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

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

Rasio

𝑪𝑨𝑹
𝐌𝐎𝐃𝐀𝐋(𝐓𝐢𝐞𝐫𝟏 + 𝐓𝐢𝐞𝐫𝟐 + 𝐓𝐢𝐞𝐫𝟑)
=
𝐱𝟏𝟎𝟎%
𝐀𝐓𝐌𝐑
CAR dapat diperoleh dalam neraca keuangan
dari laporan keuangan tiap bank.

Sumber : Pengolahan data
3.6 Metode Analisis Data
Dalam menanalisa penelitian ini menggunakan data panel karena menggunakan dua jenis
data, yaitu cross section dan data time series. Menurut Nachrowi dan Usman (2006) data cross
section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu,
sedangkan data time series merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap
suatu individu. Data yang dikumpulkan secara cross section dan diikuti pada periode waktu
tertentu disebut dengan data panel. Dalam menganalisa penulis menggunakan software EViews
yang sering digunakan untuk penelitian analisa statistika dan ekonometrika
3.6.1 Normalitas
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Uji asumsi ini berfungsi untuk menguji data variabel bebas dan data variabel terikat pada
persamaan regresi yang dihasilkan, apakah terdistribusi normal atau terdistribusi tidak normal
(Sunyoto,84:2011)
Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan
analisis uji statistik. Pengujian ini disyaratkan, apabila nilai signifikansi Z diatas 0,05 maka H 0
tidak dapat dtolak, berarti data residual berdistribusi normal. Begitu juga sebaliknya jika nilai
signifikansi Z dibawah 0,05 maka H0 dapat ditolak. Sehingga dapat diartikan bahwa data residual
tidak terdistribusi normal. Hipotesis yang diuji adalah :
H0 : Data residual berdistribusi normal.
Ha : Data residual tidak berdistribusi normal.
1.6.2 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat
menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model telah memenuhi asumsi
klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model yang ideal atau menghasilkan
estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator/BLUE). Suatu model
dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non multikolineritas, non heteroskedastisitas dan
non autokorelasi (Widarjono, 2007).

1.6.2.1 Uji Multikolinieritas
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Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel independen.Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem
multikolinearitas. Salah satu untuk mengetahui ada/tidaknya multikolinearitas ini

dapat

dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel independen. Dalam rule of thumb,
jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas
dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model
tidak ada masalah multikolinieritas. Adanya multikolinieritas masih menghasilkan estimator
yang BLUE, tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar (Widarjono, 2007).
1.6.2.2 Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian apakah dalam sebuah model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Kebalikannya jika
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas.
Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan
menggunakan uji White dengan melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan
pengujian, lebih dulu disusun hipotesis, yaitu :
Ho : Tidak ada heteroskedastisitas
Ha : Ada heteroskedastisitas
Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka terima
Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007).

1.6.2.3 Uji Autokorelasi
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Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggupada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode
t-1 (Nachrowi dan Usman, 2006).Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terjadi problem
Autokorelasi yang menyebabkan model yang digunakan tidak layak dipakai. Salah satu cara
melakukan uji Autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun
hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini sebagai berikut :
Ho : Tidak ada autokorelasi
Ha : Ada autokorelasi
Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat pada nilai probabilitas dari Obs*Rsquare lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada autokorelasi
(Widarjono, 2007).
1.6.3 Permodelan Data Panel

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang bisa
digunakan yaitu Ordinary Least Square (common effect), Fixed effect dan random effect
(Nachrowi dan Usman, 2006). Metode Ordinary Least Square merupakan teknik yang
mengkombinasikan data cross section dan time series (pool data). Dengan hanya
menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa
menggunakan metode ini untuk mengestimasi model data panel.
Metode fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan
variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Hal ini didasarkan adanya
perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar waktu (time invariant).
Disamping itu, model fixed effect juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap
antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2007).
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Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka harus melakukan
langkah-langkah sebagai berikut :
1. Melakukan estimasi dengan fixed effect
2. Melakukan uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis:
Ho : Menggunakan model common Effect
H1 : Menggunakan model fixed effect
Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode common effect (OLS) tanpa variabel
dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan apakah sebaiknya
menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda antar perusahaan dengan
metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F statistik. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel
atau probabilitas dari cross section F lebih besar dari 0,05, maka terima Ho yang artinya
menggunakan model common effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji Chow saja
namun apabila hasilnya menolak Ho maka selanjutnya melakukan uji Hausman.
3. Estimasi dengan Random Effect
4. Melakukan uji Hausman (Random Effect atau Fixed effect) dengan hipotesis:
Ho : Menggunakan model random effect
H1 : Menggunakan model fixed effect
Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah penggunaan
model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa Least
Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect dan Generalized Least Square
(GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di lain pihak alternatifnya metode
OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi
keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi
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tersebut. Apabila Chi Square hitung lebih kecil dari Chi Square tabel, maka Ho diterima yang
artinya menggunakan model random effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji
Hausman saja.
3.6.3.1 Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen maka analisis itu adalah analisis regresi linier berganda.Jika
pengukuran pengaruh antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel independen.Analisis ini
digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel
dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan
untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami
kenaikan atau penurunan (Sunyoto, 2009). Untuk mengetahui pengaruh antara variabel
independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini terbentuklah rumus sebagai berikut :
HSit = β0 + β1NPLit + β2 LDRit + β3IndexGCGit + β4ROAit + β5BOPOit + β6CARit + ε
Keterangan :
HSi t

: Harga Saham bank i pada periode t

β0

: Konstanta

β1, β2, β3, …

: Koefisien masing-masing variabel independent

NPLit

: Non Performing Loan bank i pada periode t (proksi profil risiko-risiko
kredit)

LDRit

: Loan Deposit Ratio bank i pada periode t (proksi profil risiko-risiko
likuiditas)

IndexGCGit

: Index Good Corporate Governance bank i pada periode t

ROAit

: Return On Assets bank i pada periode t (proksi faktor rentabilitas)
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BOPOit

: Beban Operasional Pendapatan Operasional bank i pada periode t (proksi
faktor rentabilitas)

CARit

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

ε

: Estimasi Error

3.6.4 Uji Hipotesis

Dengan menggunakan hipotesis yang telah dibuat maka dapat menilai Goodness of Fit
suatu model. Melalui pengujian sebagai berikut :

3.6.4.1 Uji Parsial (uji t)

Pengujian lanjutan setelah diperolehnya persamaan regresi adalah pengujian terhadap
pengaruh terhadap pengaruh masing-masing variable bebas (independent) terhadap variable
terikat (dependent).

Hipotesis yang hendak diuji dengan uji t adalah sebagai berikut :

1. H01 : Non Performing Loan secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham
Ha1 : Non Performing Loan secara parsial berpengaruh terhadap harga saham
2. H02 : Loan Deposit Ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham
Ha2 : Loan Deposit Ratio secara parsial berpengaruh terhadap harga saham.
3. H03 : Index GCG secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham
Ha3 : Index GCG secara parsial berpengaruh terhadap harga saham
4. H04 : Return on Asset (ROA) secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham.
Ha4 : Return on Asset (ROA) secara parsial berpengaruh terhadap harga saham.
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5. H05 : Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial tidak
berpengaruh terhadap harga saham.
Ha5 : Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial berpengaruh
terhadap harga saham.
6. H06 : Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga
saham.
Ha6 : Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial berpengaruh terhadap harga saham.

Kriteria penerimaan dan penolakan akan dijelaskan melalui :


Berdasarkan signifikansi dengan criteria :
-

Jika signifikansi > 0,05 maka H0 diterima

-

Jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak.

3.6.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (NPL, LDR, GCG, ROA,
BOPO, CAR) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen
(HargaSaham).Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi)
masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya sebagai
berikut :
Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha
Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima
3.6.4.3 Uji Determinasi
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Koefisien determinasi (goodness of fit) merupakan suatu ukuran yang penting dalam
regresi, karena menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Atau
dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang
terestimasi dengan data sesungguhnya (Nachrowi & Usman, 2006). Nilai koefisien regresi
terletak diantara 0 dan 1. Nilai R2 mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen Y
dapat diterangkan oleh variabel Independen X. Jika Nilai R2= 0, artinya variasi dari Y tidak
dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R2= 1, artinya variasi dari Y secara
keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua
variabel independen, maka digunakan alternatif

lain yaitu nilai adjusted R2. Adjusted R2

disesuaikan dengan jumlah variabel independen.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek penelitian pada penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang tergolong dalam

industri perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun teknik pengambilan
sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode purposive sampling dengan
kriteria sebagai berikut :
1. Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 hingga 2011.
2. Sampel yang memiliki laporan Good Corporate Governance dari tahun 2008-2011.
Berdasarkan website Indonesian stock exchange 2011, besar populasi adalah 28 bank..
Setelah melalui metode purposive sampling untuk pemilihan sample penelitian hanya
menggunakan 21 bank sebagai penelitian dan mengeluarkan 7 bank karena tidak memiliki
persyaratan.
Berikut merupakan data bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia berdasarkan
website Indonesian stock exchange 2011.
Tabel 4.1
Daftar Perusahaan Objek Penelitian
No
1
2

Kode Bank
INPC
BBKP

Nama Bank
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
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3
BNBA
4
BABP
5
BNGA
6
BDMN
7
BAEK
8
BBCA
9
BNII
10
BKSW
11
BEKS
12
BMRI
13
MEGA
14
BBNI
15
NISP
16
PNBN
17
BNLI
18
BBRI
19
BSWD
20
BTPN
21
MCOR
Sumber : Bursa Efek Indonesia

Bank Bumi Artha Tbk
Bank ICB BumiPuteraTbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Internasional Indnesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Mandiri Persero Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank OCBC NISP
Bak]nk Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat IndonesiaTbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Pensiunan Nasional Tbk
Bank Windu Kentjana Internasional Tbk

Informasi yang terkandung dalam Tabel 4.1 di atas merupakan seluruh perusahaan di
industri perbankan yang tercatat di BEI yang menjadi objek dalam penelitian ini selama periode
waktu pengamatan yaitu tahun 2008 hingga 2011, dengan total objek penelitian 21 Bank. Total
tahun pengamatan selama 4 tahun sehingga total observasi pada penelitian ini adalah sebanyak
84 observasi.
4.2

Pembahasan Hasil Pengujian Statistik

4.2.1 Statistik Deskriptif
Berikut ini merupakan tabel yang menampilkan hasil pengujian untuk melakukan analisa
statistik deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel yang di gunakan dalam penelitian
ini, yaitu HS yang merupakan simbol dari variabel terikat penelitian berupa harga saham; NPL
yang merupakan variabel bebas pertama penelitian berupa Non Performing Loan; LDR yang
merupakan variabel bebas kedua penelitian yakni Loan to Deposit Ratio; GCG yang merupakan
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veriabel bebas ketiga penelitian yaitu index good corporate governance; ROA yang merupakan
variabel bebas keempat yaitu return on asset; BOPO yang merupakan variabel bebas kelima
yaitu Beban Operasional Pendapatan Operasional, dan CAR yang merupakan variabel bebas
keenam yaitu capita adequacy ratio.
Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif
HS
NPL
LDR
2101.311
0.035945
0.761125
Mean
1230.000
0.027800
0.762000
Median
8000.000
0.409600
0.983000
Maximum
140.0000
0.003500
0.455400
Minimum
2094.181
0.051952
0.124367
Std. Dev.
1.282206
5.775676 -0.464448
Skewness
3.511196
40.68517
2.504681
Kurtosis
Sumber: Hasil Olahan Penulis

GCG
1.493478
1.350000
2.675000
1.000000
0.423349
1.095857
3.513074

ROA
0.019954
0.019000
0.049300
-0.129000
0.021739
-4.631143
33.16070

BOPO
0.882630
0.844500
2.676000
0.402000
0.338002
3.055719
14.89999

CAR
0.172809
0.156000
0.464900
0.104300
0.064494
2.540115
10.53015

Berdasarkan informasi yang di tampilkan pada Tabel 4.3, dapat di uraikan mengenai
penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian dengan dasar penjelasan mengacu
pada teori mengenai peran setiap angka pada hasil uji statistik deskriptif yang disebutkan oleh
Winarno (2009:3.9), yaitu sebagai berikut :
Rata-rata variabel Harga Saham (HS) pada perusahaan yang termasuk dalam industri
perbankan tahun 2008-2011 adalah sebesar Rp 2.101,311 dimana harga saham tertinggi yang
mencapai Rp 8.000 dicapai oleh Bank Central Asia Tbk tahun 2012 dan harga saham terendah
yaitu Rp 140 terjadi pada Bank Bumi Artha Tbk tahun 2011. Sedangkan standar deviasi harga
saham untuk industri perbankan periode 2008-2011 adalah sebesar 2094.181
Rata-rata variabel Non Performing Loan (NPL) pada perusahaan yang termasuk dalam
industri perbankan tahun 2008-2011 adalah 3.5945% dimana NPL tertinggi mencapai 40.96%
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terjadi oleh Bank Eksekutif Internasional Tbk tahun 2010 yang artinya kredit bermasalah yang
diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet tidak sesuai dengan peraturan Bank
Indonesia bahwa rasio NPL tidak boleh melebihi 5% dari jumlah kredit yang diberikan bank.
Dan NPL terendah mencapai 0.35% yang dicapai oleh Bank Ekonomi Raharja Tbk tahun 2010.
Sedangkan standar deviasi NPL untuk industri perbankan periode 2008-2011 adalah sebesar
0.051952.
Rata-rata variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) pada perusahaan yang termasuk dalam
industri perbankan tahun 2008-2011 adalah 76.1125% dimana LDR tertinggi mencapai 98.3%
yang dicapai oleh Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2011 dan LDR terendah sebesar 45.54%
yang diperoleh Bank Ekonomi Raharja Tbk 2009. Sedangkan standar deviasi LDR untuk industri
perbankan periode 2008-2011 adalah sebesar 0.124367.
Rata-rata nilai komposit variabel Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan
yang termasuk dalam indutri perbankan tahun 2008-2011 adalah 1.493478 dimana nilai komposit
GCG tertinggi mencapai 2.675 yang dicapai oleh Bank Kesawan Tbk tahun 2008 dalam kategori
Cukup Baik dan nilai komposit GCG terendah mencapai 1 yang dicapai oleh Bank Central Asia
Tbk tahun 2011, Bank Mandiri Persero Tbk tahun 2010, Bank Permata Tbk tahun 2011 dan
Bank Pensiunan NasionalTbk tahun 2011 dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan standar
deviasi GCG yaitu 0.423349
Rata-rata variabel Return on Asset (ROA) pada perusahaan yang termasuk dalam industri
perbankan tahun 2008-2011 adalah 1.9954% dimana ROA tertinggi mencapai 4.93% yang
dicapai Bank Rakyat Indonesia tahun 2011 dan ROA terendah yaitu -12.9% yang terjadi pada
Bank Eksekutif Internasional Tbk tahun 2010. Sedangkan standar deviasi ROA untuk industri
perbankan periode 2008-2011 yaitu -4.631143.
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Rata-rata Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) pada perusahaan yang
termasuk dalam industri perbankan tahun 2008-2011 adalah 88.263% dimana BOPO tertinggi
mencapai 267.6% yang dicapai oleh Bank Pan Indonesia Tbk tahun 2008 dan BOPO terendah
yaitu 40.2% terjadi pada Bank Mandiri Persero Tbk tahun 2010. Sedangkan standar deviasi
perbankan periode 2008-2011 yaitu 0.338002.
Rata-rata variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perusahaan yang termasuk dalam
industri perbankan tahun 2008-2011 adalah 17.2809% dimana CAR tertinggi mencapai 46.49%
yang dicapai oleh Bank Internasional Indonesia Tbk tahun 2011 dan CAR terendah yaitu 10.43%
yang terjadi pada Bank Kesawan Tbk tahun 2008. Sedangkan standar deviasi perbankan periode
2008-2011 yaitu 0.064494.
Dari sebaran data diatas dapat dilihat kemungkinan distribusi datanya tidak normal,
namun untuk mendapatkan kepastian dari sebaran datanya maka akan dilakukan uji normalitas
data dengan menggunakan uji Jarque-Bera.
4.2.2 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model yang digunakan
dalam penelitian telah terdistribusi normal atau tidak. Hal ini dilakukan karena pengujian
penelitian dapat dilakukan dan dinyatakan valid jika residual pada model penelitian terdistribusi
dengan normal (Widarjono, 2009:49). Berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas
berdasarkan model penelitian yang digunakan :
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Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
14

Series: Standardized Residuals
Sample 2008 2011
Observations 69

12
10
8
6
4
2
0
-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-3.12e-13
-366.6426
4507.845
-3698.853
1651.942
0.695179
3.209374

Jarque-Bera
Probability

5.683674
0.058318

5000

Sumber : Hasil olahan penulis
Berdasarkan tabel 4.4 dapat di simpulkan bahwa residual pada model penelitian telah
terdistribusi normal. Kesimpulan tersebut di ambil berdasarkan bentuk dari grafik histogram
berbentuk menyerupai bentuk lonceng yang jika di bagi dua, kedua bagian dari grafik tersebut
akan memiliki bagian yang sama. Selain itu, berdasarkan angka statistik yang dihasilkan, terlihat
bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 5.683674 dengan nilai probabilitas 0,058318. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa nilai residual telah terdistribusi normal karena nilai statistik dari JarqueBera ini mendekati nol dan nilai probabilitas dari statistik Jarque-Bera memiliki nilai lebih besar
dari 5%, sehingga hipoteisi nol dapat diterima yang berarti residual data terdistribusi normal.
Hasil uji normalitas tersebut awalnya tidak terdistribusi normal saat total observasi
sebanyak 84 observasi yang disebabkan oleh beberapa observasi yang memiliki nilai unik atau
ekstrim yang menyebabkan ketimpangan pada data. Namun, peneliti melakukan outlier atas
observasi sebanyak 15 sehingga dapat diperoleh residual yang terdistribusi normal.
79
ANALISIS PENGARUH..., RIZSANIA HENDARWIN, Ak.-IBS, 2013

Terkait dengan hasil uji normalitas saat dilakukan regresi atas seluruh observasi tersebut
menunjukkan hasil residual yang tidak terdistribusi normal, maka penulis melakukan outlier atas
beberapa observasi. Pada Tabel 4.2 berikut ini disebutkan daftar observasi yang dijadikan outlier
dalam penelitian, yaitu :
Tabel 4.4
Daftar Outlier Penelitian
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kode Bank
Tahun Observasi
INPC
2008
INPC
2009
INPC
2010
INPC
2011
BABP
2008
BABP
2009
BABP
2011
BNBA
2008
BNBA
2009
BEKS
2009
BEKS
2010
BMRI
2008
MCOR
2009
MCOR
2010
BNGA
2008
Sumber : Olahan Penulis

4.2.3. Pengujian Asumsi Klasik
Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukan hubungan yang valid atau tidak
bias maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang digunakan.
Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi syarat non multikolineritas, non
heteroskedastisitas dan non autokorelasi.
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4.2.3.1. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan
asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen dalam
model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dengan
menguji koefisien korelasi (r) antar variabel. Dengan melihat koefisien korelasi antar variabel
independen, jika koefisien korelasi diatas 0,85 maka di duga terjadi masalah multikolinearitas
dalam model dan sebaliknya apabila koefisien korelasi dibawah 0,85 maka diduga tidak terjadi
masalah multikolinieritas dalam model (Widarjono, 2007).
Berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas pada model penelitian :
Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas
HS
NPL
HS
1.000000 -0.174745
-0.174745
1.000000
NPL
-0.183978 -0.285527
LDR
-0.315786
0.351944
GCG
0.416856 -0.815225
ROA
-0.398126
0.286946
BOPO
-0.163836
0.440182
CAR
Sumber : Olahan Penulis

LDR
-0.183978
-0.285527
1.000000
-0.339391
0.169880
0.043155
-0.065689

GCG
-0.315786
0.351944
-0.339391
1.000000
-0.421365
0.318489
0.298433

ROA
0.416856
-0.815225
0.169880
-0.421365
1.000000
-0.383829
-0.327898

BOPO
-0.398126
0.286946
0.043155
0.318489
-0.383829
1.000000
0.195583

CAR
-0.163836
0.440182
-0.065689
0.298433
-0.327898
0.195583
1.000000

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel berikut ini, hasil besaran korelasi antar variabel
independen kurang dari 0,85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel, tidak ada satupun
variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel independen yang diatas
0,85, maka data terbebas dari masalah multikolinearitas. Dalam penelitian ini bisa disimpulkan
bahwa tidak adanya korelasi antar variabel NPL, LDR, GCG, ROA, BOPO, CAR yaitu tidak
adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi.
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4.2.3.2. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi
ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penenlitian ini menggunakan metode uji White.
Dimana hipotesis uji White adalah:
H0 : Tidak ada Heteroskedastisitas
Ha : Ada Heteroskedastisitas
Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka
terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007).
Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Metode WHITE
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
1.94358
Prob. F(27,41)
1
Obs*R-squared
38.7357
Prob. Chi7 Square(27)
Sumber : Olahan Penulis

0.0267
0.0669

Berdasarkan uji White pada tabel 4.5 yang telah diolah oleh penulis, dapat disimpulkan
bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi. Dapat diketahui bahwa nilai probabilitas ChiSquare dari Obs*R-square sebesar 0,0669 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari
signifikansi 5% (0,0669 > 0,05) yang artinya terima Ho atau tidak ada heteroskedastisitas.
1.2.3.3. Uji Autokorelasi
Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu mengenai masalah autokorelasi. Autokorelasi
terjadi jika adanya korelasi antar variabel gangguan satu observasi lain. Dalam penelitian ini
digunakan uji breusch-godfrey atau biasa disebut uji multiplier (LM test) untuk mendeteksi
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masalah autokorelasi dalam penelitian. Berikut ini merupakan hasil uji LM atas model penelitian,
yaitu :
Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
13.01717
Prob. F(2,60)
Obs*R-squared
20.87968
Prob. Chi-Square(2)
Sumber Olahan Penulis

0.0000
0.0000

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.7 ditemukan bahwa dalam model
regresi penelitian terdeteksi adanya masalah autokorelasi. Hal tersebut diputuskan berdasarkan
nilai dari probabilitas chi square lebih kecil dari α = 5% yaitu 0.000. Dengan ditemukan hal
tersebut, penulis melakukan treatment guna menghilangkan masalah atas uji autokorelasi dengan
metode diferensi dengan model estimasi sebagai berikut :
d(HSit) = c(1) + c(2)*HSt + c(3)*Et + c(4)*NPLt + c(5)*LDRt + c(6)*GCGt + c(7)*ROAt +
c(8)*BOPO +c(9)*CAR
Sehingga diperoleh hasil uji autokorelasi seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.8 dibawah ini:
Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
1.691507
Prob. F(2,53)
Obs*R-squared
3.720037
Prob. Chi-Square(2)
Sumber Olahan Penulis

0.1940
0.1557

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 4.8, terlihat bahwa model penelitian dengan
menggunakan uji LM terbukti bahwa model regresi telah bebas dari masalah autokorelasi. Hal
ini disebabkan oleh nilai probabilitas Chi-Square senilai 0.1557 atau lebih besar dari nilai α =
5% maka hal ini juga mendukung bahwa dalam model regresi penelitian tidak ada autokorelasi.
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4.2.4. Penentuan Model Regresi Data Panel
Sebelum melakukan regresi dengan data panel, peneliti terlebih dahulu menentukan jenis
regresi yang digunakan untuk melakukan regresi dengan data panel tersebut. Terdapat tiga jenis
pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi regresi dengan data panel, yaitu pendekatan
common effect, fixed affect dan random effect. Tahapan dalam menentukan jenis estimasi yang
akan digunakan yaitu pertama dengan melakukan Uji Chow. Uji Chow dilakukan dengan tujuan
untuk menentukan jenis pendekatan common effect atau fixed affect, jika tidak ditemukan tingkat
probabilitas sesuai dengan ketentuan untuk menerima H0 (probabilitas lebih besar dari 5%) maka
selanjutnya akan dilakukan Uji Hausman untuk menentukan apakah jenis pendekatan yang akan
digunakan yaitu berupa random effect ataukah fixed affect. Berikut ini merupakan hasil dari Uji
Chow yang dilakukan atas model penelitian :
Tabel 4.8
Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Cross-section F
Cross-section Chi-square

Statistic
3.606607
59.320589

d.f.
(17,45)
17

Prob.
0.0003
0.0000

Sumber: Olahan Penulis
Berdasarkan hasil Uji Chow atas model penelitian tersebut diatas terlihat bahwa hipotesis
nol yang menyatakan tidak terdapat perubahan struktural ditolak. Keputusan tersebut didasari
dengan ketentuan analisa Uji Chow yaitu dengan memperhatikan nilai probabilitas statistik F.
Nilai probabilitas statistik F pada model penelitian diperoleh senilai 0,0003 atau kurang dari
0,05. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis nol Uji Chow pada model penelitian ditolak,
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sehingga selanjutnya dilakukan Uji Hausman. Berikut ini merupakan hasil dari Uji Hausman
yang dilakukan pada model penelitian :
Tabel 4.9
Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary
Chi-Sq.
Statistic
Cross-section random
2.220546

Chi-Sq.
d.f.
6

Prob.
0.8983

Sumber: Olahan Penulis
Ketentuan yang diambil dalam Uji Hausman dilakukan dengan memperhatikan nilai
probabilitas cross-section random. Berdasarkan hasil Uji Hausman pada model penelitian di atas,
nilai probabilitas cross-section random yang diperoleh adalah 0,8983 atau lebih besar dari 0,05.
Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis nol Uji Hausman pada model penelitian diterima.
Sehingga pendekatan yang digunakan untuk estimasi model regresi dengan data panel dalam
penelitian ini adalah random effect.
4.2.4.2. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel
independen dengan variabel dependen.Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dapat
ditunjukan pada tabel sebelumnya.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.
Selanjutnya hasil regresi data panel dengan metode random effect pada penelitian ini
disajikan pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.10
Hasil Regresi Metode Random Effect

Dependent Variable: HS?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 10/21/13 Time: 09:02
Sample: 2008 2011
Included observations: 4
Cross-sections included: 18
Total pool (unbalanced) observations: 69
Swamy and Arora estimator of component variances
Cross sections without valid observations dropped
Variable
Coefficient Std. Error
C
6007.974 2419.486
NPL?
10087.78 7031.655
LDR?
-3535.987 2088.885
GCG?
-887.7852 637.3881
ROA?
42149.77 19241.23
BOPO?
-1185.225 1014.490
CAR?
-362.3196 3634.910
(Sumber : Olahan penulis)

t-Statistic
2.483161
1.434625
-1.692763
-1.392849
2.190596
-1.168296
-0.099678

Prob.
0.0157
0.1564
0.0955
0.1686
0.0322
0.2472
0.9209

Berdasarkan tabel di atas maka bentuk persamaan regresi data panel yang terbentuk
adalah sebagai berikut:
HS = 6007.974 + 10087.78NPL - 3535.987LDR – 887.7852GCG + 42149.77ROA –
1185.225BOPO – 362.3196CAR
Adapun interpretasinya adalah sebagai berikut:
a. Koefisien konstanta HS6007.974 artinya jika variabel Non Performing Loan (NPL), Loan
to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance (GCG), Return on Asset (ROA),
Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Capital Adequacy Ratio (CAR)
maka rata-rata harga saham perbankan di BEI tahun 2008-2011 adalah sebesar 6007.974
rupiah.
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b. Kofiesien regresi untuk Non Performing Loan (NPL) sebesar 10087.78 berarti variabel
NPL berpengaruh positif terhadap harga saham perbankan di BEI tahun 2008-2011. Jika
NPL mengalami kenaikan 1%, maka harga saham perbankan di BEI tahun 2008-2011
akan mengalami peningkatan sebesar 10087.87 rupiah dengan asumsi variabel lainnya
konstan.
c. Kofiesien regresi untuk Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar -3535.987berarti variabel
LDR berpengaruh negatif terhadap harga saham perbankan di BEI tahun 2008-2011. Jika
LDR mengalami kenaikan 1%, maka harga saham perbankan di BEI tahun 2008-2011
akan mengalami penurunan sebesar 3535.987 rupiah dengan asumsi variabel lainnya
konstan.
d. Kofiesien regresi untuk Good Corporate Governance (GCG) sebesar -887.7852 berarti
variabel GCG berpengaruh negatif terhadap harga saham perbankan di BEI tahun 20082011. Jika GCG mengalami kenaikan 1 nilai komposit, maka harga saham perbankan di
BEI tahun 2008-2011 akan mengalami penurunan sebesar 887.7852 rupiah dengan
asumsi variabel lainnya konstan.
e. Kofiesien regresi untuk Return on Asset (ROA) sebesar 42149.77 berarti variabel ROA
berpengaruh positif terhadap harga saham perbankan di BEI tahun 2008-2011. Jika ROA
mengalami kenaikan 1%, maka harga saham perbankan di BEI tahun 2008-2011 akan
mengalami peningkatan sebesar 42149.77 rupiah dengan asumsi variabel lainnya
konstan.
f. Kofiesien regresi untuk Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 1185.225 berarti variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap harga saham perbankan di
BEI tahun 2008-2011. Jika BOPO mengalami kenaikan 1%, maka harga saham
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perbankan di BEI tahun 2008-2011 akan mengalami penurunan sebesar 1185.225 rupiah
dengan asumsi variabel lainnya konstan.
g. Kofiesien regresi untuk Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar -362.3196 berarti
variabel CAR berpengaruh negatif terhadap harga saham perbankan di BEI tahun 20082011. Jika CAR mengalami kenaikan 1%, maka harga saham perbankan di BEI tahun
2008-2011 akan mengalami penurunan sebesar 362.3196 rupiah dengan asumsi variabel
lainnya konstan.
Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian signifikansi pengaruh tiap variabel independen
terhadap variabel dependen dengan menggunakan Uji-t, kemudian dilanjutkan dengan pengujian
ketepatan model regresi data panel dengan Uji F beserta pengujian goodness of fit terhadap
model data panel melalui besaran nilai Koefisien Determinasi (R-square adjusted). Hasil dari
ketiga tahapan ini adalah sebagai berikut.
4.2.5. Teknik Pengujian Hipotesis
4.2.5.1. Uji Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu
Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance
(GCG), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dam Capital Adequacy Ratio
(CAR) terhadap harga saham (HS) dengan membandingkan antara probabilitas dengan tingkat
signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya
(signifikansi) ≤ 0,05 maka tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05
maka terima Ho.

88
ANALISIS PENGARUH..., RIZSANIA HENDARWIN, Ak.-IBS, 2013

Tabel 4.11
Hasil Uji t

Dependent Variable: HS?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 10/21/13 Time: 09:02
Sample: 2008 2011
Included observations: 4
Cross-sections included: 18
Total pool (unbalanced) observations: 69
Swamy and Arora estimator of component variances
Cross sections without valid observations dropped
Variable
Coefficient Std. Error
C
6007.974 2419.486
NPL?
10087.78 7031.655
LDR?
-3535.987 2088.885
GCG?
-887.7852 637.3881
ROA?
42149.77 19241.23
BOPO?
-1185.225 1014.490
CAR?
-362.3196 3634.910
(Sumber : Olahan penulis)

t-Statistic
2.483161
1.434625
-1.692763
-1.392849
2.190596
-1.168296
-0.099678

Prob.
0.0157
0.1564
0.0955
0.1686
0.0322
0.2472
0.9209

Berdasarkan hasil yang di tampilkan pada Tabel 4.11 di simpulkan bahwa secara parsial,
variabel bebas berupa non performing loan (NPL) dan Loan to Deposit ratio (LDR) tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat penelitian, harga saham.
Kesimpulan tersebut di putuskan berdasarkan ketentuan mengenai pengambilan keputusan
atas uji t, yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas t dengan nilai maksimum α = 5%. Jika
nilai probabilitas (p-value) < 0,05 maka H0 ditolak, dan sebaliknya. Variabel bebas berupa non
performing loan (NPL) dan Loan to Deposit ratio (LDR) tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap variabel terikat penelitian. Hal ini disebabkan oleh nilai p-value > 0,05, yaitu
senilai 0.1564 dan 0.0955. Sehingga, kondisi tersebut memberikan implikasi bahwa hipotesis 1
dan hipotesis 2 ditolak.
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Variabel bebas berupa good corporate governance (GCG) dan return on asset (BOPO) tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat penelitian, harga saham.
Kesimpulan tersebut di putuskan berdasarkan ketentuan mengenai pengambilan keputusan atas
uji t, yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas t dengan nilai maksimum α = 5%. Jika nilai
probabilitas (p-value) < 0,05 maka H0 ditolak, dan sebaliknya. Variabel bebas berupa good
corporate governance (GCG) dan return on asset (ROA) tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap variabel penelitian. . Hal ini disebabkan oleh nilai p-value > 0,05, yaitu
senilai 0.1686 dan 0.2472. Sehingga, kondisi tersebut memberikan implikasi bahwa hipotesis 3
dan hipotesis 5 ditolak.
Variabel bebas berupa beban operasional dan pendapatan operasional (ROA) memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat penelitian, harga saham. Kesimpulan tersebut
di putuskan berdasarkan ketentuan mengenai pengambilan keputusan atas uji t, yaitu dengan
membandingkan nilai probabilitas t dengan nilai maksimum α = 5%. Jika nilai probabilitas (pvalue) < 0,05 maka H0 ditolak, dan sebaliknya. Variabel bebas berupa beban operasional dan
pendapatan operasional (BOPO) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel penelitian.
Hal ini disebabkan oleh nilai p-value > 0,05, yaitu senilai 0.0322. Sehingga, kondisi tersebut
memberikan implikasi bahwa hipotesis 4 diterima.
Variabel bebas berupa capital adequacy ratio (CAR) tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap variabel terikat penelitian, harga saham. Kesimpulan tersebut di putuskan
berdasarkan

ketentuan

mengenai

pengambilan

keputusan

atas

uji

t,

yaitu

dengan

membandingkan nilai probabilitas t dengan nilai maksimum α = 5%. Jika nilai probabilitas (pvalue) < 0,05 maka H0 ditolak, dan sebaliknya. Variabel bebas berupa capital adequacy ratio
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(CAR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel penelitian. Hal ini disebabkan
oleh nilai p-value > 0,05, yaitu senilai 0.9209. Sehingga, kondisi tersebut memberikan implikasi
bahwa hipotesis 6 ditolak.
4.2.5.2. Uji Simultan (Uji F)
Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data panel
yang digunakan telah tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel- variabel independen (dalam
hal ini variabelNPL, LDR, GCG, ROA, BOPO dan CAR) terhadap variabel dependen (dalam hal
ini HS) secara keseluruhan (pengaruh semua variabel) dengan menggunakan tingkat signifikansi
sebesar 5%. Dimana hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:
H07:: Tidak dapat pengaruh yang signifikan antara NPL, LDR, GCG, ROA, BOPO, CAR
terhadap harga saham.
Ha7: Terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL, LDR, GCG, ROA, BOPO, CAR
terhadap harga saham
Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) lebih kecil atau sama
dengan 0,05 maka tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) lebih besar dari
0,05 maka terima Ho. Yang artinya bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang
memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Adapun hasil uji F disajikan pada tabel
berikut ini :
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Tabel 4.11
Hasil Uji F

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: HS?
Method: Panel Least Squares
Date: 10/21/13 Time: 10:01
Sample: 2008 2011
Included observations: 4
Cross-sections included: 18
Total pool (unbalanced) observations: 69
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted Rsquared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Sumber : Olahan Penulis

0.736616
0.601997

Mean dependent var
S.D. dependent var

2101.311
2094.181

1321.166
78546638
-579.0126
5.471864
0.000001

Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

17.47863
18.25571
17.78692
1.563626

Dari hasil uji F (Simultan) pada tabel di atas, dapat diketahui nilai dari probabilitas (Fstatistik) sebesar 0,000001 dimana nilai probabilitas ini jauh dibawah tingkat signifikansi sebesar
5% (0,000001 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji F (simultan) menolak Ho dan
menerima Ha, artinya bahwa variabel Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio
(LDR), Good Corporate Governance (GCG), Return on Asset (ROA), Beban Operasional
Pendapatan Operasional (BOPO) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara simultan memiliki
pengaruh terhadap harga saham (HS) perusahaan yang termasuk dalam industri perbankan di
Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. Atau dapat disimpulkan minimal terdapat satu variabel
dari keenam variabel dependen pada penelitian ini memengaruhi harga saham.
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4.2.5.3. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi
variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen.Selain itu koefisien determinasi
digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur seberapa baik garis regresi dari data yang
diteliti. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka
digunakan alternatif lain yaitu nilai Adjusted 𝑅 2 . Adjusted 𝑅 2 disesuaikan dengan jumlah
variabel independen dan ukuran sampel.
Tabel 4.12
Hasil Koefisien Determinasi

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: HS?
Method: Panel Least Squares
Date: 10/21/13 Time: 10:01
Sample: 2008 2011
Included observations: 4
Cross-sections included: 18
Total pool (unbalanced) observations: 69
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
0.736616
Adjusted R0.601997
squared
Sumber : Olahan Penulis

Mean dependent var
S.D. dependent var

2101.311
2094.181

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukan bahwa nilai Adjusted 𝑅 2
sebesar 0.601997 atau 60.1997%. Nilai ini sangat tinggi. Hal ini menunjukan Non Performing
Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance (GCG), Return on
Asset (ROA), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Capital Adequacy Ratio
(CAR) menjelaskan variasi harga saham (HS) dengan baik sebesar 60.1997%. Sisanya yaitu
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0.398003 atau 39.8003% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model
penelitian ini seperti inflasi, nilai tukar, suku bunga SBI, dan lain-lain.
4.2

Pembahasan Penelitian

4.3.1 Pengaruh NPL terhadap harga saham
Variabel bebas berupa NPL tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Hal ini
disebabkan karena bank kurang berhati-hati dalam melaksanakan pemberian kredit sehingga
terjadi kredit bermasalah. Tetapi stakeholder tidak perlu mengkhawatirkan anggapan akan
turunnya penilaian kinerja keuangan bank terjadinya kredit bermasalah tidak terlalu berpengaruh
terhadap harga saham. Asalkan kredit bermasalah tersebut tidak menimbulkan kerugian atau
bank masih memiliki pendapatan yang cukup sehingga memiliki laba kotor yang memadai.
Hal ini bertentangan hasil penelitian dari Almalia dan Herdiningtyas (2005) yang
mempunyai pengaruh negatif terhadap harga saham. Hasil ini sesuai dengan penelitian dari
Dianasari (2012) NPL tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham.
4.3.2 Pengaruh LDR terhadap harga saham
Variabel bebas berupa LDR tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dianasari (2012) bahwa bank kurang aktif penyaluran
pinjaman untuk pertumbuhan dunia usaha, kaena bank lebih mementingkan penanaman dananya
dalam surat-surat berharga. Hal ini bertentangan dari hasil penelitian Abdullah (2004) yang
memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham.
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4.3.3 Pengaruh GCG terhadap harga saham
Variabel bebas berupa GCG tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Hal ini
disebabkan karena respon pasar terhadap implementasi good corporate governance tidak bisa
secara langsung melainkan membutuhkan waktu. Dan hal ini pula sesuai dengan penelitian yang
dilakukan Ramadhani (2012) GCG tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham, dan
bertentangan dengan penelitian Samontary (2010) bahwa variabel GCG mempunyai pengaruh
positif terhadap harga saham.
4.3.4 Pengaruh ROA terhadap harga saham
Variabel bebas berupa ROA memiliki pengaruh terhadap harga saham. ROA
diperoleh dari pembagian laba bersih sebelum bunga dan pajak dengan jumlah asset
perusahaan.ROA menggambarkan sejauh mana kemampuan asset-aset yang dimiliki perusahaan
bisa menghasilkan laba.Semakin besar ROA menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena
tingkat pengembalian semakin besar. Dengan kata lain, semakin tingginya hasil Return On Asset
suatu perusahaan maka semakin meningkat pula daya tarik perusahaan tersebut bagi para calon
investor. Daya tarik inilah yang menjadikan saham perusahaan tersebut diminati oleh para
investor yang selanjutnya akan berdampak pada kenaikan harga saham tersebut di Pasar Modal.
Hal ini sama dengan hasil penelitian dari Kusumawati (2009) bahwa variabel ROA mempunyai
pengaruh positif terhadap harga saham.
4.2.5 Pengaruh BOPO terhadap harga saham
Variabel bebas berupa BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham, ini
mendukng penelitian Praditasari (2009). Hal ini dikarenakan laba tidak hanya berasal dari
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pendapatan dan beban operasional, misalkan pendapatan/beban non operasional dan Bunga.
Sehingga BOPO tidak dapat mempresentasikan laba saat ini. Sehingga investor tidak
menggunakan rasio BOPO sebagai penentu pengambil keputusan untuk membeli saham atau
tidak membeli saham tersebut
4.2.6 Pengaruh CAR terhadap harga saham
Variabel bebas berupa CAR tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Hal ini sesuai
dengan penelitian Dianasari (2012) bahwa CAR tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham.
Hal ini disebabkan oleh peningkatan atau penurunan CAR tidak akan meningkatkan atau
menurunkan harga saham yang disalurkan oleh bank umum yang go public. Bank
mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal kepada pemegang
saham. Walaupun demikian bank harus tetap memperhatikan rasio CAR-nya sesuai ketentuan
Bank Indonesia. Dan hal ini bertentangan dari penelitian yang dilakukan Nurhatanto (2010)
menyatakan bahwa CAR mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham.
4.2.7 Pengaruh Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate
Governance (GCG), Return on Asset (ROA), Beban Operasional Pendapatan
Operasional (BOPO) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap harga saham
Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan, bahwa variabel Non Performing Loan
(NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance (GCG), Return on Asse
(ROA), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Capital Adequacy Ratio
(CAR) tmemiliki nilai probabilitas F bernilai 0,000001 jauh dibawah tingkat signifikansi sebesar
5% yang berarti menolak Ho maka variabel NPL, LDR, GCG, ROA, BOPO dan CAR
berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan yang termasuk di dalam Industri
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Perbankan di BEI tahun 2008-2011. Hal ini menunjukan bahwa perubahan harga saham
perusahaan yang termasuk di dalam Industri Perbankan di BEI tahun 2008-2011 dipengaruhi
oleh variabel NPL, LDR, GCG, ROA, BOPO, dan CAR apabila dilakukan secara bersama-sama,
sehingga cara ini layak digunakan untuk mengambil keputusan investasi.
4.4. Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Non Performing Loan
(NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance (GCG), Return on Asset
(ROA), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Capital Adequacy Ratio (CAR)
terhadap harga saham perusahaan yang termasuk dalam industri Perbankantahun 2008-2011,
terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak
investor, pihak manajerial, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruh
dari tingkat kesehatan bank menggunakan komponen rasio Risk Based Bank Rating (RBBR)
terhadap perubahan harga saham pada yang termasuk dalam Bursa Efek Indonesia periode 20082011.
Penelitian ini mengambil perusahaan yang termasuk dalam industri Perbankan tahun
2008-2011 sebagai objek dari penelitian ini, dan didapatkan 21 Bank yang memenuhi kriteria
dimana perusahaan tersebut selalu aktif diperdagangkan dan mempublikasikan laporan
keuangannya selama periode penelitian. Secara umum penelitian ini mengacu pada kondisi
empat tahun terakhir dengan melihat kondisi keuangan perusahaan (fundamental perusahaan)
untuk dapat mengetahui perubahan harga saham perbankan di BEI.
Dalam menganalisa dan mengetahui kinerja suatu bank dilihat tingkat kesehatan bank
yang dimana Bank Indonesia dalam pengambilan keputusan unruk mengganti peraturan
penilaian kesehatan bank baik dari CAMELS menjadi RBBR dikarenakan agar bank mampu
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mengidentifikasi lebih dini permasalahan yang akan dihadapi. Sehingga bank akan tetap
memiliki reputasi yang baik terhadap pasar, lalu akan berdampak pada permintaan saham
sehingga harga saham yang meningkat.
Hasil penelitian terdahulu menemukan hasil yang bervariasi, hal ini dikarenakan
perbedaan rentang waktu, objek penelitian dan perubahan peraturan/ketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.Perbedaan inilah yang akhirnya mendorong penulis untuk melakukan
penelitian kembali mengenai tingkat kesehatan bank menggunakan komponen rasio Risk Based
Bank Rating (RBBR) terhadap harga saham. Hal yang membedakan penelitian ini dengan
penelitian terdahulu adalah dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu perusahaan yang
termasuk dalam industri Perbankan tahun 2008-2011 di BEI serta variabel komponen rasio
RBBR yang digunakan diambil dari tiap jenis rasio keuangan dengan tujuan untuk memberikan
gambaran mengenai tingkat kesehatan bank secara garis besar. Variabel yang diteliti dalam
penelitian ini adalah Non Performing Loan (NPL) mewakili risiko kredit dalam rasio profil
risiko, Loan to Deposit Ratio (LDR) mewakili risiko likuiditas dalam rasio faktor profil risiko,
Good Corporate Governance (GCG) mewakili faktor GCG, Return on Asset (ROA) dan Beban
Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) mewakili rasio faktor rentabilitas, sedangkan
Capital Adequacy Ratio (CAR) mewakili rasio faktor permodalan.
Hasil analisis yang pada penelitian ini menemukan bahwa variabel Return on Asset
(ROA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perbankan di BEI tahun
2008-2011 secara parsial. Dapat disimpulkan bahwa perbankan di BEI tahun 2008-2011 secara
umum merupakan Industri yang mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk
mendapatkan keuntungan dan mampu mengelola laba bersihnya dengan baik untuk
mendatangkan keuantungan bagi

perusahaan. Variabel

ROA

yang meningkat

akan
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mencerminkan prospek kinerja keuangan perusahaan yang semakin baik dan dengan sendirinya
informasi tersebut memberikan gambaran bahwa perusahaan akan memberikan tingkat
keuntungan yang semakin meningkat hal inilah yang pada akhirnya akan meningkatkan harga
pasar saham perusahaan yang bersangkutan.
Dari 6 variabel independen yang diteliti, terdapat 5 variabel yang secara parsial tidak
signifikan terhadap variabel harga saham perbankan tahun 2008-2011 di BEI yaitu variabel Non
Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance (GCG),
Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Capital Adequacy Ratio (CAR).
Variabel Non Performing Loan (NPL) secara parsial terbukti memilki hubungan yang positif dan
tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, hal ini menunjukkan dalam mengambil
keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan yang termasuk dalam Perbankan tahun 2008-2011
di BEI variabel NPL tidak dipertimbangkan. Dari perhitungan NPL yang diperoleh dari laporan
keuangan, perbankan periode 2008-2011 memiliki rata-rata NPL sebesar 0.035945 atau 3.5945%
yang menunjukkan kredit bermasalah masih dikategorikan lancar karena batas kredit bermasalah
sebesar kurang dari 5% dari total kredit.
Dalam penelitian ini variabel LDR secara parsial terbukti memiliki hubungan yang
negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan yang termasuk dalam
Perbankan tahun 2008-2011 di BEI, hal ini menunjukkan dalam mengambil keputusan untuk
berinvestasi pada perusahaan yang termasuk dalam Perbankan tahun 2008-2011 di BEI variabel
LDR tidak dipertimbangkan oleh para investor. Hal ini diduga dikarenakan rata-rata LDR
perbankan tahun 2008-2011 di BEI sebesar 0.761125 atau 76.1125% menunjukan bahwa
menurut Bank Indonesia PBI No 12/9/PBI/2010 batas bawah LDR target sebesar 78% dan batas
atas LDR target sebesar 100% yang berarti kemampuan bank membayar kembali penarikan yang
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dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber
likuiditas. Sedangkan hubungan LDR dengan Harga Saham yang negatif menunjukan kesesuaian
dengan teori yang ada dimana semakin tinggi rasio LDR semakin rendah pula kemampuan
likuiditas bank. LDR yang tinggi berarti resiko dalam berinvestasi menjadi tinggi.
Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa variabel Good Corporate Governance
(GCG) berhubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perbankan
tahun 2008-2011 di BEI secara parsial, hal ini menunjukkan dalam mengambil keputusan untuk
berinvestasi pada perbankan tahun 2008-2011 di BEI variabel GCG tidak dipertimbangkan.
Rata-rata nilai komposit GCG perbankan periode 2008-2011 di BEI adalah 1.493478
menunjukan nilai komposit GCG rata perbankan adalah Sangat Baik. Maka hal ini menunjukkan
kualitas manajemen yang baik dan tidak terjadinya masalah yang bisa menimbulkan moral
hazard bagi nasabah maupun investor.
Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa Beban Operasional Pendapatan Operasional
(BOPO) berhubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perbankan
tahun 2008-2011 di BEI secara parsial, hal ini menunjukkan dalam mengambil keputusan untuk
berinvestasi pada perbankan tahun 2008-2011 di BEI variabel BOPO tidak dipertimbangkan.
Rata-rata BOPO perbankan periode 2008-2011 di BEI adalah 0.882630 atau 88.2630%
menunjukan semakin rendah rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut
yang berarti dalam menggunakan sumber daya perusahaan lebih efisien dan dapat meminimkan
tingkat biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasionalnya.
Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR)
berhubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perbankan tahun
2008-2011 di BEI secara parsial, hal ini menunjukkan dalam mengambil keputusan untuk
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berinvestasi pada perbankan tahun 2008-2011 di BEI variabel CAR tidak dipertimbangkan
dilihat dari segi permodalannya. Rata-rata CAR perbankan periode 2008-2011 di BEI adalah
0.172809 atau 17.2809% menunjukan tingkat kecukupan modal perbankan sudah diatas 8%
sesuai ketentuan Bank Indonesia maka perbankan peridoe 2008-2011 di BEI tidak ada masalah
dalam permodalan sehingga kemampuan bank semakin baik dalam mengelola modalnya.
Hasil pengaruh yang signifikan variabel ROA dapat dijadikan bahan masukan bagi para
investor sebagai variabel yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan
berinvestasi pada perusahaan yang termasuk dalam industri Perbankan di BEI tahun 2008-2011.
Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan masukkan untuk mengelola kinerja
keuangan perusahaan lebih baik lagi demi meningkatkan nilai perusahaan dalam mencapai
tujuan.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Variabel Non Performing Loan (NPL) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga
Saham perbankan di BEI periode 2008-2011. Hal ini dapat menunjukan bahwa variabel NPL
tidak menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam mengambil keputusan investasi yang
dilakukan pada saham Perbankan di BEI periode 2008-2011 dikarenakan informasi perubahan
NPL yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan terbukti tidak berpengaruh signifikan
terhadap perubahan harga saham Perbankan di BEI periode 2008-2011.
2. Variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga
saham Perbankan di BEI periode 2008-2011. Hal ini dapat menunjukan bahwa variabel LDR
tidak menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam mengambil keputusan investasi yang
akan dilakukan pada saham perbankan di BEI periode 2008-2011 dikarenakan informasi
perubahan LDR yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan terbukti tidak berpengaruh
signifikan terhadap perubahan harga saham perbankan di BEI periode 2008-2011.
3. Variabel Good Corporate Governance (GCG) tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap harga saham Perbankan di BEI periode 2008-2011. Hal ini dapat menunjukan bahwa
variabel GCG tidak menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam mengambil keputusan
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investasi yang akan dilakukan pada saham perbankan di BEI periode 2008-2011 dikarenakan
informasi perubahan GCG yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan terbukti tidak
berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham perbankan di BEI periode 20082011.
4. Variabel Return on Asset (ROA) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham
perbankan

di BEI periode 2008-2011.Semakin tinggi atau semakin besar ROA suatu

perusahaan menunjukkan semakin efektif perusahaan tersebut dalam memanfaatkan aktiva
yang dimilikinya untuk menghasilkan laba perusahaan. Hal ini menandakan bahwa semakin
tingginya hasil Return on Asset suatu perusahaan maka semakin meningkat pula daya tarik
perusahaan tersebut bagi para calon investor untuk berinvestasi dan pada akhirnya mendorong
harga saham akan mengalami peningkatan perbankan di BEI periode 2008-2011.
5. Variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham Perbankan di BEI periode 2008-2011. Hal ini dapat
menunjukan bahwa variabel BOPO tidak menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam
mengambil keputusan investasi yang akan dilakukan pada saham perbankan di BEI periode
2008-2011 dikarenakan informasi perubahan BOPO yang diperoleh dari laporan keuangan
perusahaan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham perbankan
di BEI periode 2008-2011.
6. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Harga Saham perbankan di BEI periode 2008-2011. Hal ini dapat menunjukan bahwa variabel
CAR tidak menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam mengambil keputusan investasi
pada saham perbankan di BEI periode 2008-2011, dikarenakan informasi perubahan CAR
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yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan ternyata tidak berpengaruh signifikan
terhadap perubahan harga saham perbankan di BEI periode 2008-2011.
7. Variabel Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate
Governance (GCG), Return on Asset (ROA), Beban operasional Pendapatan Operasional
(BOPO) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Harga Saham perbankan di BEI periode 2008-2011. Hal ini menunjukan semakin baik rasio
keuangan suatu perusahaan akan mendorong peningkatan harga saham perbankan di BEI
periode 2008-2011 ditunjukkan dengan pengaruh signifikan pada peningkatan pada variabel
Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance
(GCG), Return on Asset (ROA), Beban operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan
Capital Adequacy Ratio (CAR) secara simultan.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi investor dan calon investor, variabel Return on Asset bisa dijadikan bahan informasi dan
pertimbangan dalammengambil keputusan investasi saham yang tepat, dikarenakan kedua
variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham perbankan di BEI
periode 2008-2011.
2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan masukkan untuk memelihara dan
menjaga kinerja keuangan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan agar sahamsaham perbankan bisa menarik minat investor untuk berinvestasi yang nantinya dapat
mendorong peningkatan pada harga sahamnya.
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3. Bagi penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah komponen rasio Risk Based Bank
Rating (RBBR) lainnya, karena sangat dimungkinkan komponen rasio RBBR lain yang tidak
dimasukkan penelitian ini berpengaruh terhadap perubahan harga saham. Selain itu dapat
menambahkan variabel makro ekonomi seperti inflasi, suku bunga SBI, dan sebagainya, serta
menambah rentang waktu penelitian yang lebih panjang juga dengan memperbesar sampel
penelitian dan tidak hanya terbatas pada perbankan tetapi mengambil perusahaan yang
berbeda jenis, yaitu jasa atau bidang industri lain untuk melakukan analisis yang lebih baik
dan akurat terhadap harga saham perusahaan.

105
ANALISIS PENGARUH..., RIZSANIA HENDARWIN, Ak.-IBS, 2013

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Fariz dan L. Suryanto. 2004. “Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Camel sebagai Penilaian
Tingkat Kesehatan Bank terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Jakarta.” Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi Vol. 1/No/Juli 2004.
Almilia, Luciana Spica. & Herdiningtyas, Winny. 2005. “Analisis rasio CAMEL terhadap
prediksi kondisi bermasalah pada lembaga perbankan periode 2000-2002.” Jurnal
Akuntansi dan Keuangan. Vol 7, No 2.
Alwi, Iskandar. Z. 2003. Pasar Modal, Teori dan Aplikasi, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan
Pancur Siwah.
Bank Indonesia. 2004. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP/2004 Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Umum. Jakarta: Direktorat Penelitian Pengaturan Perbankan.
Bank Indonesia. 2011. Booklet Perbankan Indonesia. Jakarta:Bank Indonesia.
Bank Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Umum. Jakarta. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan.
Bank Indonesia. 2011. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor13/24/DPN Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Umum. Jakarta: Direktorat Penelitian Pengaturan Perbankan.
Daniri Achmad, 2005. Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks
Indonesia, Ray Indonesia, Cetakan Pertama.
Dianasari, 2012. “Pengaruh CAR, ROE, LDR, NPL terhadap Return Saham serta pengaruh saat
sebelum dan sesudah publikasi Laporan Keuangan pada Bank Go Public di Bursa Efek
Indonesia.”Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Furqan, Syahrial, 2012. “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Devisa dan Non Devisa
menggunkan metode REC (Risiko, Earning dan Capital) Studi kasus Bank Umum Syariah
Indonesia periode Maret 2009-Juni 2012.” Jurnal Keuangan
Gunanta Joshua Bangun, 2011. “Dampak aturan pembatasan Loan to value terhadap harga saham
property.” Jurnal Akuntansi Vol 1, No 1, 2012.
Hariwijaya &Triton, 2005. Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis. Jakarta: Oryza
Husnan Suad, 1996. Dasar-dasar Teori dan Analisis Sekuritas, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
Imam Ghozali. (2009). Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17. Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

ANALISIS PENGARUH..., RIZSANIA HENDARWIN, Ak.-IBS, 2013

Indriana 2009. “Pengaruh DER, BOPO, ROA dan EPS terhadap Harga Saham di Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada Bank Devisa.” Jurnal Akuntansi Keuangan. Hal 1-15.
Jogiyanto, Hartono. 2010. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Ketujuh, Yogyakarta:
BPFE.
Keown Arthur J, John D Martin, J.William Petty, dan David F.Scott, 2008, Manajemen
Keuangan
Khasanah Iswatun, 2010. “Pengaruh Rasio CAMEL terhadap Kinerja Perusahaam Perbankan
yang terdaftar di BEI.” Skripsi Universitas Diponegoro.
Ktut. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Penerbit Erlangga
Megginson, W. L., Nash, R. C. & Van randenborgh, M., 1997, The Financial and Operating
Performance of Newly Privatized Firms: An International Empirical Analysis. Journal of
Finance, 49, 403-452.
Nachrowi D., Nachrowi dan Hardius Usman. 2006. Pendekatan Populer dan Praktis
Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, Jakarta: Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Praditasari, 2009, “Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank terhadap Harga Saham pada
Perusahaan Perbankan yang Go-Public Periode 2004-2008.” Jurnal Akuntansi
Ramadhani,2012. “Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Growth
Opportunity pada Harga Saham Perusahaan dalam daftar CGPI yang dirilis IICG periode
2005.2008.” Jurnal Ekonomi,
Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, dan Jeffrey Jaffe. 2005. Corporate Finance,
International Edition. Seventh Edition. Singapura: McGraw-Hill
Samontary, 2010, “Impact of Corporate Governnce on the Stock Price of the Nifty 50 Board
Index Listed Companies.” Journal of Finance and Economics.Riyadh
Sekaran Uma dan Bougie Roger. 2010. Research Methods for Business: A Skill Building
Approach. John Wiley.United Kingdom
Siamat, Dahlan, 2005. Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi
Kelima
Subramanyam, K. R. dan Wild John J. 2010. Analisis Laporan Keuangan Financial Statement
Analysis. Jakarta: Salemba Empat.
Sulistyastuti, Dyah Ratih, 2002, Saham dan Obligasi, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma
Jaya
Sunyoto Danang, 2011. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis.

ANALISIS PENGARUH..., RIZSANIA HENDARWIN, Ak.-IBS, 2013

Suyatno, Mara, Abdullah, 1999. Kelembagaan Perbankan. Penerbit PT Gramedia Pustaka
Utama. Edisi ketiga
Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi – Teori dan Aplikasi, Kanisius, Yogyakarta.
Van Horne dan Wachiwicz. 2004. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan. Buku 1.Jakarta :
Salemba Empat.
Weston, J. Fred:F.Brigham, Eugne, 1993. Manajemen Keuangan (Managerial Finance) Edisi
Ketujuh Jilid 1. Penerbit: Erlangga
Widarjono, Agus. 2007. Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi Ke
Dua. Ekonisia Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta.
Winarno, Wing Wahyu. 2009. Analisis Ekonometrika dan Statistik Dengan Eviews.Edisi 2.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Wulandari, 2012, “Pengaruh CAMEL terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

ANALISIS PENGARUH..., RIZSANIA HENDARWIN, Ak.-IBS, 2013

LAMPIRAN

Lampiran 1-Populasi Penelitian
Tabel 1
Populasi Penelitian
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Kode Bank
AGRO
INPC
BBKP
BNBA
BACA
BABP
BNGA
BDMN
BAEK
SDRA
BBCA
BNII
BKSW
BEKS
BMRI
MAYA
MEGA
BBNI
NISP
BBNP
PNBN
BNLI
BBRI
BSWD
BTPN
BVIC
MCOR

Nama Bank
PT. Bank Agroniaga Tbk
PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk.
Bank Bukopin Tbk.
Bank Bumi Artha Tbk
Bank Capital Indonesia Tbk
Bank ICB Bumi Putera Tbk
Bank CIMB Niaga Tbk.
Bank Danamon Indonesia Tbk.
Bank Ekonomi Raharja Tbk.
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk.
Bank Central Asia Tbk.
Bank Internasional Indonesia Tbk.
Bank Kesawan Tbk.
Bank Eksekutif International Tbk.
Bank Mandiri Persero Tbk.
Bank Mayapada Tbk.
Bank Mega Tbk.
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank OCBC NISP Tbk.
Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Bank Pan Indonesia Tbk.
Bank Permata Tbk.
Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Bank Swadesi Tbk.
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
Bank Victoria Internasional Tbk.
Bank Windu Kentjana Internasional Tbk.
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Lampiran 2-Sampel Penelitian
Tabel 2
Sampel Penelitian
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kode Bank
INPC
BBKP
BNBA
BABP
BNGA
BDMN
BAEK
BBCA
BNII
BKSW
BEKS
BMRI
MEGA
BBNI
NISP
PNBN
BNLI
BBRI
BSWD
BTPN
MCOR

Nama Bank
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha Tbk
Bank ICB BumiPuteraTbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Internasional Indnesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Mandiri Persero Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank OCBC NISP
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat IndonesiaTbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Pensiunan Nasional Tbk
Bank Windu Kentjana Internasional Tbk
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Lampiran 3-Data Dependen dan Independen
Tabel 3
Data Harga Saham periode 2009-2012
Nama Bank
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha Tbk
Bank ICB BumiPuteraTbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Internasional Indnesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Mandiri Persero Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank OCBC NISP
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat IndonesiaTbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Pensiunan Nasional Tbk
Bank Windu Kentjana Internasional Tbk

2009
54
240
51
50
470
3125
2300
3100
320
620
60
2175
1047,12
720
740
540
425
2100
580
266
99

Tahun
2010
2011
66
91
415
680
129
140
121
155
890
1860
5200
6550
3000
2600
5500
6950
315
630
810
690
125
149
5350
6800
1047,12
1623,04
2275
3975
790
1430
990
1160
1240
1840
4125
5750
600
600
1580
2500
107
145
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2012
118
660
161
130
1230
4600
1850
8000
450
690
130
6850
1937,17
4000
1210
830
1400
6950
1450
3600
200

Tabel 4
Non Performing Loan periode 2008-2011
Nama Bank
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha Tbk
Bank ICB BumiPuteraTbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Internasional Indnesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Mandiri Persero Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank OCBC NISP
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat IndonesiaTbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Pensiunan Nasional Tbk
Bank Windu Kentjana Internasional Tbk

Tahun
2008
0,027
0,0478
0,0192
0,0564
0,0142
0,023
0,0107
0,006
0,0320
0,0408
0,1549
0,047
0,0118
0,049
0,072
0,0434
0,035
0,0280
0,0216
0,006
0,0076

2009
0,028
0,021
0,0215
0,0563
0,0104
0,045
0,111
0,007
0,0242
0,0570
0,2790
0,028
0,170
0,047
0,0317
0,0315
0,031
0,0352
0,0182
0,005
0,0211
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2010
0,02
0,032
0,0225
0,0434
0,0253
0,03
0,0035
0,006
0,0309
0,0570
0,4096
0,024
0,0090
0,043
0,03
0,0436
0,022
0,0278
0,0355
0,011
0,0208

2011
0,0185
0,0288
0,0107
0,0625
0,0264
0,025
0,0074
0,006
0,0214
0,0580
0,4096
0,023
0,0098
0,036
0,013
0,0356
0,022
0,0232
0,0355
0,010
0,0208

Tabel 5
Loan to Deposit Ratio periode 2008-2011
Nama Bank
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha Tbk
Bank ICB BumiPuteraTbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Internasional Indnesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Mandiri Persero Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank OCBC NISP
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat IndonesiaTbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Pensiunan Nasional Tbk
Bank Windu Kentjana Internasional Tbk

Tahun
2008
0,9347
0,8360
0,5986
0,9044
0,8784
0,8624
0,6142
0,5380
0,8653
0,7466
0,7104
0,7460
0,6467
0,6860
0,7669
0,7893
0,8180
0,7993
0,8311
0,9160
0,8614

2009
0,8404
0,7599
0,5058
0,8964
0,9511
0,8876
0,4554
0,5030
0,8293
0,6697
0,7922
0,7390
0,5708
0,6410
0,7239
0,7331
0,9060
0,8088
0,8110
0,8490
0,6558
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2010
0,7613
0,7185
0,5418
0,8496
0,8804
0,9382
0,6251
0,5520
0,8903
0,7165
0,5283
0,7300
0,5603
0,7020
0,7796
0,7422
0,8750
0,7517
0,8736
0,9140
0,8129

2011
0,8221
0,8501
0,6753
0,8943
0,9441
0,9830
0,7006
0,5520
0,9507
0,7165
0,5283
0,7450
0,6375
0,7040
0,7320
0,8036
0,8750
0,7620
0,8736
0,8500
0,8200

Tabel 6
Good Corporate Governace periode 2008-2011
Nama Bank
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha Tbk
Bank ICB BumiPuteraTbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Internasional Indnesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Mandiri Persero Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank OCBC NISP
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat IndonesiaTbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Pensiunan Nasional Tbk
Bank Windu Kentjana Internasional Tbk

Tahun
2008
2,05
1,525
1,5
1,85
1,1
1,3
2
1,35
1,275
2,675
2,5
1,1
1,6
1,2
1,175
1,8
1,1
1,45
1,83
1,275
2,28

2009
2.05
1,7
1,5
1,85
1,1
1,3
2
1,35
1,55
2,475
2,5
1,08
1,7
1,1
1,109
1,65
1,15
1,35
1,36
1,1
2,28
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2010
2.05
1,525
1,5
1,8
1,1
1,275
2
1,35
1,225
2,475
2,5
1
1,7
1,1
1,1
1,65
1,15
1,45
1,68
1
2,05

2011
2
1,5
1,5
1,8
1,1
1,5
2
1
1,225
2,475
2,5
1,1
2,43
1,25
1,25
1,6
1
1,3
1,68
1,7
2,71

Tabel 7
Return On Asset periode 2008-2011
Nama Bank
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha Tbk
Bank ICB BumiPuteraTbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Internasional Indnesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Mandiri Persero Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank OCBC NISP
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat IndonesiaTbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Pensiunan Nasional Tbk
Bank Windu Kentjana Internasional Tbk

Tahun
2008
0,0034
0,0166
0,0166
0,0009
0,01
0,0152
0,026
0,034
0,0086
0,0023
-0,02
0,025
0,0198
0,011
0,0154
0,0175
0,017
0,0418
0,0253
0,048
0,0025

2009
0,0044
0,0146
0,0146
0,0018
0,021
0,015
0,021
0,034
-0,0007
0,003
-0,0788
0,03
0,0177
0,017
0,0179
0,0178
0,014
0,0373
0,0353
0,0342
0,01

ANALISIS PENGARUH..., RIZSANIA HENDARWIN, Ak.-IBS, 2013

2010
0,0076
0,0162
0,0162
0,0024
0,0275
0,0279
0,0178
0,035
0,001
0,0017
-0,129
0,034
0,0245
0,025
0,0109
0,0187
0,019
0,0464
0,0293
0,04
0,0111

2011
0,0072
0,0187
0,0187
-0,0164
0,0285
0,026
0,0149
0,038
0,011
0,0046
-0,0475
0,034
0,029
0,029
0,0191
0,0202
0,017
0,0493
0,0366
0,044
0,0096

Tabel 8
Beban Operasional Pendapatan Operasional periode 2008-2011
Nama Bank
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha Tbk
Bank ICB BumiPuteraTbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Internasional Indnesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Mandiri Persero Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank OCBC NISP
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat IndonesiaTbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Pensiunan Nasional Tbk
Bank Windu Kentjana Internasional Tbk

Tahun
2008
0,9734
0,8445
0,8244
0,9681
0,8826
0,8500
0,7583
0,6680
0,9468
1,026
1,109
0,4230
0,8315
0,9020
0,8612
2,676
0,8890
0,7265
0,8052
0,7753
0,6880

2009
0,9654
0,8693
0,8229
0,9884
0,8277
0,8700
0,7779
0,6870
1,007
0,9646
1,658
0,4020
0,8590
0,8490
0,8424
1,907
0,8920
0,7764
0,7457
0,8406
0,9192
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2010
0,9175
0,8476
0,8562
0,9696
0,7680
0,8600
0,7632
0,6430
0,9226
0,9557
1,575
0,4200
0,7779
0,7600
0,8466
1,828
0,8480
0,7086
0,7375
0,8500
0,9121

2011
0,9243
0,8205
0,8668
1,146
0,7610
0,9000
0,8100
0,6090
0,9275
0,9667
1,1869
0,4180
0,8184
0,7260
0,7985
1,650
0,8540
0,6669
0,8406
0,8000
0,9297

Tabel 9
Capital Adequacy periode 2008-2011
Nama Bank
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
Bank Bukopin Tbk
Bank Bumi Artha Tbk
Bank ICB BumiPuteraTbk
Bank CIMB Niaga Tbk
Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Ekonomi Raharja Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Internasional Indnesia Tbk
Bank Kesawan Tbk
Bank Eksekutif Internasional Tbk
Bank Mandiri Persero Tbk
Bank Mega Tbk
Bank Negara Indonesia Tbk
Bank OCBC NISP
Bank Pan Indonesia Tbk
Bank Permata Tbk
Bank Rakyat IndonesiaTbk
Bank Swadesi Tbk
Bank Pensiunan Nasional Tbk
Bank Windu Kentjana Internasional Tbk

Tahun
2008
0,1493
0,1120
0,3115
0,1178
0,1559
0,1540
0,1403
0,1580
0,1952
0,1043
0,0934
0,1570
0,1609
0,1350
0,1701
0,2031
0,1080
0,1318
0,3327
0,2370
0,1802

2009
0,1387
0,1436
0,2842
0,1119
0,1359
0,2070
0,2175
0,1530
0,1471
0,1256
0,0802
0,1560
0,1813
0,1380
0,1800
0,2179
0,1220
0,1320
0,3290
0,1850
0,1688
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2010
0,1452
0,1328
0,1700
0,1263
0,1324
0,1600
0,1905
0,1350
0,1274
0,1072
0,4142
0,1470
0,1503
0,1860
0,1604
0,1665
0,1410
0,1376
0,2691
0,2340
0,1784

2011
0,1265
0,1433
0,1996
0,1047
0,1316
0,175
0,1637
0,1270
0,1203
0,4649
0,6678
0,1720
0,1186
0,1760
0,1375
0,1745
0,1410
0,1496
0,2319
0,2050
0,1227

Lampiran 4-Output Eviews
Tabel 10
Uji Statistik Deskriptif

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

HS
2101.311
1230.000
8000.000
140.0000
2094.181
1.282206
3.511196

NPL
0.035945
0.027800
0.409600
0.003500
0.051952
5.775676
40.68517

LDR
0.761125
0.762000
0.983000
0.455400
0.124367
-0.464448
2.504681

GCG
1.493478
1.350000
2.675000
1.000000
0.423349
1.095857
3.513074

ROA
0.019954
0.019000
0.049300
-0.129000
0.021739
-4.631143
33.16070

BOPO
0.882630
0.844500
2.676000
0.402000
0.338002
3.055719
14.89999

CAR
0.172809
0.156000
0.464900
0.104300
0.064494
2.540115
10.53015

Jarque-Bera
Probability

19.65791
0.000054

4466.617
0.000000

3.186041
0.203311

14.56722
0.000687

2861.941
0.000000

514.5086
0.000000

237.2217
0.000000

Sum
Sum Sq. Dev.

144990.4
2.98E+08

2.480200
0.183532

52.51760
1.051761

103.0500
12.18727

1.376800
0.032135

60.90150
7.768692

11.92380
0.282840

Observations

69

69

69

69

69

69

69
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Tabel 11
Uji Normalitas
14

Series: Standardized Residuals
Sample 2008 2011
Observations 69

12
10
8
6
4
2
0
-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-3.12e-13
-366.6426
4507.845
-3698.853
1651.942
0.695179
3.209374

Jarque-Bera
Probability

5.683674
0.058318

5000
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Tabel 12
Hasil Uji Multikolinearitas

HS
NPL
LDR
GCG
ROA
BOPO
CAR

HS
1.000000
-0.174745
-0.183978
-0.315786
0.416856
-0.398126
-0.163836

NPL
-0.174745
1.000000
-0.285527
0.351944
-0.815225
0.286946
0.440182

LDR
-0.183978
-0.285527
1.000000
-0.339391
0.169880
0.043155
-0.065689

GCG
-0.315786
0.351944
-0.339391
1.000000
-0.421365
0.318489
0.298433

ROA
0.416856
-0.815225
0.169880
-0.421365
1.000000
-0.383829
-0.327898
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BOPO
-0.398126
0.286946
0.043155
0.318489
-0.383829
1.000000
0.195583

CAR
-0.163836
0.440182
-0.065689
0.298433
-0.327898
0.195583
1.000000

Tabel 13
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Metode White
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
1.94358
Prob. F(27,41)
1
Obs*R-squared
38.7357
Prob. Chi7 Square(27)

0.0267
0.0669

Tabel 14
Hasil Uji Korelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
1.691507
Prob. F(2,53)
Obs*R-squared
3.720037
Prob. Chi-Square(2)
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0.1940
0.1557

Tabel 14
Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Cross-section F
Cross-section Chi-square

Statistic
3.606607
59.320589

d.f.
(17,45)
17

Prob.
0.0003
0.0000

Tabel 15
Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary
Chi-Sq.
Statistic
Cross-section random
2.220546

Chi-Sq.
d.f.
6
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Prob.
0.8983

Tabel 16
Regresi Random Effect
Dependent Variable: HS?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 10/24/13 Time: 11:52
Sample: 2008 2011
Included observations: 4
Cross-sections included: 18
Total pool (unbalanced) observations: 69
Swamy and Arora estimator of component variances
Cross sections without valid observations dropped
Variable
C
NPL?
LDR?
GCG?
ROA?
BOPO?
CAR?
Random Effects
(Cross)
_BBKP--C
_BNBA--C
_BABP--C
_BNGA--C
_BDMN--C
_BAEK--C
_BBCA--C
_BNII--C
_BKSW--C
_BEKS--C
_BMRI--C
_MEGA--C
_BBNI--C
_NISP--C
_PNBN--C
_BNLI--C
_BBRI--C
_BSWD--C

Coefficient
6007.974
10087.78
-3535.987
-887.7852
42149.77
-1185.225
-362.3196

Std. Error
2419.486
7031.655
2088.885
637.3881
19241.23
1014.490
3634.910

t-Statistic
2.483161
1.434625
-1.692763
-1.392849
2.190596
-1.168296
-0.099678

Prob.
0.0157
0.1564
0.0955
0.1686
0.0322
0.2472
0.9209

S.D.
1356.537

Rho
0.5132

-1049.024
-1190.295
-144.7159
2275.717
20.12010
1647.211
-198.4775
260.9177
1453.811
-1006.958
-85.85221
-1029.100
289.6862
-516.6523
1202.445
-1115.154
-454.1163
-359.5622
Effects Specification

Cross-section random
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Idiosyncratic random

1321.166
Weighted Statistics
0.242408
Mean dependent var
0.169093
S.D. dependent var

R-squared
Adjusted Rsquared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)
R-squared
Sum squared resid

1274.849
Sum squared resid
3.306374
Durbin-Watson stat
0.006893
Unweighted Statistics
0.362937
Mean dependent var
1.90E+08
Durbin-Watson stat
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0.4868
920.5252
1392.411
1.01E+08
1.245222

2101.311
0.660445

