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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang 

hidup di perkotaan. Bahkan, di pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan 

merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu 

mengaitkannya dengan uang sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang 

berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah 

karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang 

bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan 

berbagai jasa keuangan (Kasmir, 2012:12). Menurut Undang-Undang No. 10 

tahun 1998 (Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan) Pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. 

Secara garis besar, perbankan pada umumnya meliputi tiga kegiatan 

utama. Pertama,  menghimpun dana maksudnya mengumpulkan atau mencari 

dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan 

giro, tabungan, dan deposito. Kedua, menyalurkan dana maksudnya melemparkan 

kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke 

masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Ketiga, memberikan jasa bank 

lainnya maksudnya jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan (Kasmir, 

2012:13).  Tahun demi tahun, peranan perbankan sebagai lembaga penyalur dana 

semakin banyak dibutuhkan oleh berbagai jenis perusahaan untuk menggerakan 

kelangsungan hidup dan kemajuan suatu perusahaan. Peningkatan ketergantungan 

dunia usaha (sektor riil) dari berbagai sektor jenis usaha terhadap sektor 

perbankan terihat semakin tinggi. Kinerja keuangan perusahaan dalam hal ini 

dilihat dalam analisis laporan keuangan di mana penilaian kinerja dilakukan untuk 

mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan 
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yang diukur dalam aspek financial dan non-financial di mana dapat dilihat 

melalui data-data laporan keuangan (Veithzal, 2007:699).  

Salah satu investasi yang banyak diminati oleh masyarakat adalah 

investasi saham. Saham adalah klaim terhadap penghasilan bersih dan aset 

perusahaan, yaitu  dividen yang dibagikan kepada stockholder (pemegang saham) 

setelah perusahaan  memenuhi semua kewajibannya, seperti membayar gaji 

karyawan, pajak, dan  kewajiban utangnya termasuk kewajibannya kepada 

bondholder (pemegang obligasi) Ktut (2009). Menurut Fahmi (2012:86), dengan 

membeli dan memiliki saham investor akan memperoleh beberapa keuntungan 

sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima yaitu memperoleh capital gain 

(selisih antara harga beli dan harga jual), memperoleh deviden (pembagian 

keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang 

dihasilkan perusahaan), dan memiliki hak suara bagi pemegang saham biasa.  

Krisis keuangan global pada awal tahun 2008 yang dipicu oleh krisis 

Subprime Mortage di Amerika Serikat menyebabkan perusahaan-perusahaan 

pemberi pinjaman Subprime Mortage mengalami kepailitan. Puncaknya, senin 15 

September 2008, Lehman Brothers sebuah institusi yang didirikan tiga bersaudara 

imigran asal Jerman: Henry, Emanuel dan Mayer Lehman sekitar tahun 1847 

menyatakan diri bangkrut setelah gagal mendapatkan opsi Chapter 11 Protection. 

Protokol ini adalah mekanisme emergensi terhadap lembaga keuangan di AS yang 

mengalami masalah likuiditas meminta pertolongan otoritas moneter di sana. Dari 

sinilah pelintiran krisis seperti tiupan angin puting beliung Tornado yang 

imbasnya kemana-mana hingga ke Indonesia bahkan sampai pula ke satu juta 

pekerja yang kehilangan pekerjaan. Berita kebangkrutan Lehman Brothers seperti 

sebuah virus yang cepat sekali menyebar dan merembet ke pelosok bumi ini tanpa 

kecuali. Satu demi satu industri keuangan yang ada kaitannya dengan bisnis 

properti di Amerika Serikat pun ikut meradang. Ekonomi Amerika Serikat pun 

memasuki era resesi yang memicu krisis ekonomi dan keuangan global. Dunia 

memasuki  era resesi yang lebih pasca Perang Dunia II. Dan, negara seperti 

Indonesia pun tak lepas dari ekses resesi global tadi. Tindakan banyak perusahaan 

mem-PHK karyawan yang mencapai satu juta pekerja adalah bukti, Indonesia 
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memasuki era krisis. Sebelum Lehman Brothers mengumumkan kebangkrutan, 

nilai tukar rupiah masih anteng-anteng saja di level Rp. 9000 per dolar AS. 

Memasuki pertengahan September begitu terlansir berita Lehman Brothers 

bangkrut, gerak-gerik rupiah mulai berfluktuasi. Puncaknya, rupiah sempoyongan 

menembus angka Rp. 12.650 per dolar AS pada 24 November 2008. Meroketnya 

nilai tukar rupiah menembus angka psikologis (RP. 10.000/dolar) sudah barang 

tentu membuat panik perusahaan-perusahaan nasional yang masih mengandalkan 

bahan baku impor dan para pemilik modal yang tergerus nilai nominal dana 

mereka (Bank Indonesia, 2010). 

Selain berpengaruh pada nilai tukar, krisis tersebut juga berpengaruh pada 

kinerja Indeks Bursa saham di Indonesia. Kepemilikan asing yang masih 

mendominasi kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), mengakibatkan 

bursa saham Indonesia rentan terhadap keadaan finansial global. Banyak investor 

yang menanamkan dananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), tiba-tiba mengalami 

kerugian besar, rata-rata dari mereka kehilangan aset hingga 80%. Sektor 

perbankan termasuk yang ikut terkena dampak krisis global. Di berbagai negara, 

aliran dana dan kredit terhenti, kegiatan transaksi sehari-hari terganggu. Aliran 

dana keluar (capital outflow) terjadi besar-besaran, yang membuat likuiditas di 

dalam negeri berkurang dan bank-bank kesulitan mengelola arus dananya. Sumber 

kerugian bank yang lain dalah transaksi valuta asing (valas), terutama dolar AS. 

Melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan bank-bank harus membayar utang 

valas yang tinggi (Bank Indonesia, 2010). 

Harga saham perbankan kembali merosot tajam pada penutupan 

perdagangan Kamis, 12 Mei 2011. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kondisi 

bursa global yang juga sedang dalam kondisi menurun. Saham PT Bank Mandiri 

Tbk (BMRI) melemah Rp100 menjadi Rp 7.050, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 

(BBRI) melemah Rp 100 menjadi Rp 6.200, PT Bank Negara Indonesia Tbk 

(BBNI) melemah Rp 50 menjadi Rp 3.900, PT Bank Tabungan Negara Tbk 

(BBTN) menurun Rp 30 menjadi Rp 1.680, PT Bank Danamon Tbk (BDMN) 

stagnan di Rp 6.050, PT Bank Jabar Banten (BJBR) menurun Rp 20 menjadi Rp 

1.240 dan PT Bank Mega Tbk menguat kembali Rp 125 menjadi Rp 
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3.625. http://www.infobanknews.com/2011/05/bi-rate-tetap-saham-perbankan-

kembali-turun/ 

Saham sektor keuangan kembali bergerak turun pada perdagangan sesi I, 

Selasa, 28 Febuari 2012. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kembali 

merosotnya kinerja saham-saham unggulan perbankan seperti PT Bank Mandiri 

Tbk (BMRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Negara Indonesia 

Tbk. (BBNI). Adapun harga saham unggulan perbankan pada sesi I yakni BMRI 

turun Rp50 ke R p6.000, BBNI, turun Rp 50 ke Rp 3.525, BBCA, turun Rp 50 ke 

Rp 7.350. Sedangkan BBRI bergerak stagnan di Rp 6.650 dan BDMN naik tipis 

Rp 25 ke RP 4.225. http://www.infobanknews.com/2012/02/sesi-i-saham-

perbankan-kembali-turun/  

Pergerakan harga saham pada Bank Central Asia, Bank Danamon, dan 

Bank Mega mewakili sektor bank umum swasta nasional devisa harga sahamnya 

cenderung turun. Kondisi tersebut mengakibatkan berkurangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap industri perbankan. Fenomena ini berakibat pada turunnya 

minat investor untuk membeli saham perbankan. Pada dasarnya, investor berusaha 

untuk selalu meningkatkan kekayaan yang dimiliki. Ganto (2008) berpendapat 

bahwa para investor cenderung tertarik pada investasi yang dapat memberikan 

penghasilan (return) yang lebih tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan 

kekayaannya. Seiring dengan makin berkembangnya dunia bisnis di Indonesia, 

pasar modal menjadi salah satu sektor yang dapat memberikan keuntungan cukup 

besar dengan saham sebagai objek investasi. 

Investor tidak begitu saja melakukan pembelian saham. Beberapa 

penilaian dilakukan oleh investor sebelum melakukan pembelian saham. Ganto 

(2008) berpendapat bahwa salah satu aspek yang menjadi penilaian investor 

adalah kemampuan emiten di dalam menghasilkan profit. Semakin tinggi profit 

yang dihasilkan maka dapat dikatakan kinerja perusahaan tersebut baik. Sulaiman 

(2008) berpendapat bahwa informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan 

merupakan salah satu bentuk informasi yang digunakan oleh investor sebagai 

bahan pertimbangan di dalam melakukan investasi. Oleh karena itu, dengan hasil 

laporan keuangan yang baik dapat memberikan tingkat return yang diharapkan 

http://www.infobanknews.com/2011/05/bi-rate-tetap-saham-perbankan-kembali-turun/
http://www.infobanknews.com/2011/05/bi-rate-tetap-saham-perbankan-kembali-turun/
http://www.infobanknews.com/2012/02/sesi-i-saham-perbankan-kembali-turun/
http://www.infobanknews.com/2012/02/sesi-i-saham-perbankan-kembali-turun/
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oleh investor. Ganto (2008) mengatakan bahwa salah satu variabel yang 

digunakan sebagai patokan oleh investor dalam melakukan investasi adalah 

tingkat pengembalian (return) saham yang akan dibeli.  

Peningkatan kesehatan suatu bank diharapkan diikuti dengan peningkatan 

kinerja bank tersebut terutama yang terdaftar di pasar modal. Apabila kinerja 

suatu bank bagus maka diharapkan hal tersebut akan berdampak positif bagi 

investor. Tingkat kesehatan bank yang diukur dengan menggunakan rasio 

CAMELS menjadi tolak ukur para investor untuk melihat kinerja suatu bank 

apakah sehat atau tidak, atau dengan kata lain suatu bank tersebut memiliki 

manajemen yang baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia dalam pengelolaannya atau tidak. Semakin baik rasio-rasio 

keuangan suatu bank, maka semakin sehat lembaga keuangan bank tersebut 

(Suardana, 2007:7). Selanjutnya semakin sehat suatu bank, maka semakin tinggi 

profit yang dihasilkan serta peluang dalam pembagian dividen semakin besar. 

Dalam kondisi seperti ini, harga saham akan mengalami peningkatan. Bagi 

investor, peningkatan harga saham merupakan kejadian yang diharapkan karena 

akan meningkatkan return sahamnya. 

Berdasarkan uraian tersebut bahwa Metode Camels dapat berpengaruh 

terhadap return saham  dalam hal ini dapat dilihat dari investor akan melakukan 

pembelian saham jika profit yang dihasilkan oleh perusahaan semakin tinggi, 

demikian pula pengaruh kesehatan bank akan bepengaruh di mana investor akan 

menanamkan sahamnya jika kondisi kesehatan bank dalam keadaan baik. Maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH CAR, 

NPL, DAN LDR DALAM PENILAIAN KESEHATAN BANK TERHADAP 

RETURN SAHAM PADA SEKTOR BANK UMUM SWASTA NASIONAL 

DEVISA DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2012”. 
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1.2   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing 

Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada sektor Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012 ? 

2. Bagaimana perkembangan return saham pada sektor Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012 ? 

3. Seberapa besar pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing 

Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap return saham baik 

secara pasial maupun simultan pada sektor Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012 ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang berkaitan dengan masalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing 

Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap return saham, yang 

nantinya akan penulis gunakan sebagai bahan penyusunan skripsi yang 

merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh penulis dalam 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajamen Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 

Performing Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada sektor Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

2. Untuk mengetahui perkembangan return saham pada sektor Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012. 

3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Non Performing Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap 

return saham baik secara parsial maupun simultan pada sektor Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian dan analisis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Penulis 

 Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, sekaligus dapat 

menerapkan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah, khususnya dalam 

kesehatan bank. 

2. Pihak Bank 

 Bagi pihak perbankan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan informasi bagi pihak manajemen perbankan dalam penetapan 

kebijakan terutama menyangkut keuangan dan kebijakan lain terutama 

berdasarkan analisis rasio CAMELS. 

3. Pihak Investor 

 Bagi pihak investor, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan dalam melakukan prediksi return saham, yang pada akhirnya dapat 

memberikan sumbangan informasi bagi pihak investor untuk mengambil 

keputusan melakukan investasi atau tidak. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat 

serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2012:12). Sedangkan menurut 

Latumaerissa (2011:135) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya  dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. 

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan badan usaha di 

bidang keuangan yang berfungsi sebagai lembaga kepercayaan, bank di tuntut 

untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat di samping kepentingan 

bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Dalam dunia perbankan 

pengukuran tingkat kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan cara menganalisis 

laporan keuangan. Menggunakan laporan keuangan untuk menganalisis kinerja 
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suatu bank akan menghasilkan interpretasi yang valid dan menggambarkan posisi 

keuangan yang sesungguhnya. Melalui laporan keuangan inilah penilaian 

kesehatan bank dapat dilakukan. 

Pengertian laporan keuangan menurut Kasmir (2012:280) sebagai berikut: 

“Laporan Keuangan Bank menunjukan kondisi keuangan bank 

secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi 

bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang 

dimiliki. Laporan ini juga menunjukan kinerja manajemen bank 

selama satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan ini pihak 

manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta 

mempertahankan kekuatan yang dimilikinya”. 

 

Menyadari arti pentingnya kesehatan bank suatu bank bagi pembentukan 

kepercayaan dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu 

menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan kesehatan bank 

ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga bank tidak akan 

merugikan masyarakat. 

Penilaian tingkat kesehatan bank amat penting disebabkan karena bank 

mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Dasar penilaian 

tingkat kesehatan bank adalah Surat Keputusan Bank Indonesia No. 

26/11/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 dan berdasarkan Undang-Undang No. 10 

tahun 1998 penilaian tingkat kesehatan bank meliputi permodalan, kualitas aktiva 

produktif, kualitas manajemen, rentabilitas, dan likuiditas atau lebih dikenal 

dengan metode CAMELS, yaitu Capital, Asset Quality, Management, Earnings, 

Liquidity, dan Sensitivity to market. 

Tata cara penilaian tersebut adalah dengan menggunakan analisis 

CAMELS yang kemudian dilanjutkan dengan perhitungan tingkat kepatuhan bank 

pada beberapa ketentuan khusus dan adanya pertimbangan dari Bank Indonesia. 

Dalam CAMELS terdapat enam karakteristik penilaian, yaitu: modal, kualitas 

aktiva produktif, manajemen, earnings, likuiditas, dan sensitivitas. 
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Taswan (2010:381) memberikan definisi tingkat kesehatan bank yaitu:  

 

“Hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh 

terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor 

permodalan, kualitas asset, manajemen, likuiditas, dan sensitivitas 

terhadap risiko pasar, dan dijadikan penilaian kuantitatif atau 

kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement”. 

 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kesehatan bank yaitu untuk 

mengetahui kondisi suatu bank pada suatu waktu apabila dibutuhkan untuk 

kepentingan tertentu. 

Faktor modal dalam kegiatan usaha perbankan merupakan hal terpenting. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu kinerja penilaian tingkat 

kesehatan bank adalah kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan 

modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau 

menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan (Dendawijaya, 2009:121). 

Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk 

menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. 

Mengingat pentingnya fungsi modal bagi setiap bank, Bank Indonesia 

melalui Surat Keputusan Bank Indonesia No.23/67/KEP/DIR Tanggal 28 

Februari 1991 yang kembali dipertegas melalui Peraturan Bank Indonesia 

No.3/21/PBI/2004 tentang kewajiban minimum bank ditetapkan bahwa rasio 

kecukupan modal (CAR) harus mencapai 8%. Bagi bank yang memiliki CAR 

dibawah 8% harus segera memperoleh perhatian dan penanganan serius untuk 

segera diperbaiki. CAR akan menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan 

dananya karena semakin banyak investor berinvestasi menanamkan dananya 

dalam perusahaan akan membawa sinyal positif bagi pihak perusahaan. 

Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menguntungkan adalah 

apabila kredit yang diberikan ternyata menjadi kredit bermasalah (Non 

Performing Loan). Hal ini disebabkan karena kegagalan pihak debitur memenuhi 

kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunganya yang 

telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Menurut 

Mahmoeddin (2010:2) NPL merupakan kredit bermasalah dapat diartikan 
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sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor 

kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. 

Pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak 

sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang 

telah diperjanjikannya.  NPL dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah 

kredit yang bermasalah dibandingkan dengan total kredit menurut Surat Edaran 

Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010. 

Secara luas Non Performing Loan (NPL) didefinisikan sebagai suatu kredit 

di mana pembayaran minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit 

untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat ditagih. Penentuan tingkat 

kesehatan kualitas aktiva produktif yang sehat menurut Bank Indonesia sangat 

erat kaitannya dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) yang boleh dimiliki 

bank, yaitu sebesar 5%. Non Performing Loan (NPL) ini menunjukan bahwa 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan 

oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk likuiditas kredit 

bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. 

Selain itu pihak perbankan dituntut untuk menjaga likuiditas bank. Untuk 

menjaga likuiditas bank tetap dalam kondisi sehat, maka bank diharuskan 

menjaga Loan to Deposit Ratio (LDR) pada kisaran 85%-110%, seperti yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bank Indonesia No. 

26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 

12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 menyatakan bahwa Loan to Deposit Ratio 

(LDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh 

bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. LDR adalah suatu 

pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, 

dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (loan 

requests) nasabahnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas. 

Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya 

(loan-up) atau relatif tidak likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah 

menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk 

dipinjamkan. 
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 Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio LDR adalah 85% 

hingga 110%. Jika angka rasio LDR suatu bank berada pada angka di bawah 85% 

(misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat 

menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena 

fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang 

kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio LDR 

60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak 

yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak 

menjalankan fungsinya dengan baik. 

Pengembalian (return) investasi merupakan hasil yang diperoleh dari suatu 

investasi, Herlianto (2010:65). Menurut Jogiyanto (2010:253-254), return saham 

dibedakan menjadi dua yaitu return realisasi (realized return) dan return ekspetasi 

(expected return). Menurut Herlianto (2010:65-66), return realisasi merupakan 

return yang sudah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi 

ini penting dalam mengukur kinerja perusahaan dan sebagai dasar penentuan 

return dan resiko di masa mendatang.  Return ekspetasi merupakan return yang 

diharapkan di masa mendatang dan masih bersifat tidak pasti. Dalam melakukan 

investasi investor dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainty) antara retun yang 

akan diperoleh dengan risko yang akan dihadapi. Semakin besar return yang 

diharapkan akan diperoleh dengan risiko yang akan dihadapinya. Semakin besar 

pula risikonya, sehingga dikatakan bahwa return ekspetasi memiliki hubungan 

positif dengan risiko. Risiko yang lebih tinggi biasa dikolerasikan dengan peluang 

untuk mendapatkan return yang lebih tinggi pula (high risk high retun, low risk lo 

return). Tetapi return yang tinggi tidak selalu harus disertai dengan investasi yang 

berisiko. 

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

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

(keuntungan selisih harga). Current income adalah keuntungan yang didapat 

melalui pembayaran yang bersifat periodik seperti deviden. Keuntungan ini 

biasanya diterima dalam bentuk kas atau setara kas sehingga dapat diuangkan 

secara cepat. Misalnya deviden saham yaitu dibayarkan dalam bentuk saham yang 
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bisa dikonversi menjadi uang kas dengan cara menjual saham yang diterimanya, 

sedangkan capital gain (loss) merupakan selisih laba (rugi) yang dialami 

pemegang saham karena harga saham sekarang relatif lebih tinggi (rendah) 

dibandingkan harga saham sebelumnya. Jika harga saham sekarang (Pt) lebih 

tinggi dari saham periode sebelumnya (Pt) maka pemegang saham mengalami 

capital gain. Jika yang terjadi sebaliknya maka pemegang saham mengalami 

capital loss. 

Berbagai penelitian telah dilakukan oleh para peneliti. Salah satunya yang 

dilakukan oleh Muammar Khaddafi dan Ghazali Syamni (2012) yang meneliti 

Hubungan Rasio CAMEL dengan Return Saham pada Perusahaan Perbankan di 

Bursa Efek Indonesia. Menyimpulkan bahwa variabel CAR, NPL, PPAP, FBI, 

ROA, ROE, LDR, BOPO, dan NIM secara simultan terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham. Secara parsial hanya variabel CAR, ROE, NIM, 

dan LDR pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Sedangkan variabel 

NPL, FBI, ROA, PPAP, dan BOPO secara parsial tidak memiliki pengaruh 

terhadap return saham. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Gunawan dan Agustinus 

Santosa Adi Wibowo Vol. 1, No. 1, Tahun 2012, Halaman 1-12 yang meneliti 

Pengaruh Rasio Camel, Inflasi, dan Nilai Tukar Uang terhadap Return Saham 

pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa model regresi dapat digunakan dalam penelitian ini di mana penggunaaan 

variabel CAR, NPL, ROA, OEOI, LDR, Inflasi, dan Kurs dapat memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Secara Parsial hanya variabel 

Inflasi dan Nilai Tukar yang berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham. Sedangkan variabel CAR, NPL, ROA, OEOI, dan LDR secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan kerangka 

pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

  Variabel yang diteliti 

  Variabel yang tidak diteliti 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan dan tujuan dari 

penelitian, maka penulis mengambil suatu hipotesis yang akan di uji 

kebenarannya sebagai berikut: 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Loan to 

Deposit Ratio (LDR) secara simultan terdapat pengaruh positif terhadap 

return saham pada sektor Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008-2012. 

Bank 

Kesehatan Bank 

Capital Aset Management Liquidity Earning 

CAR NPL LDR 

Return Saham 

Sensitivity 

Laporan Keuangan 
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2. Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Loan to 

Deposit Ratio (LDR) secara parsial terdapat pengaruh terhadap return 

saham pada sektor Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2012. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif dan verifikatif. Di mana pengertian metode deskriptif 

(kualitatif) menurut Nazir (2011:54), yaitu: 

“Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.” 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan tujuan dari 

metode verifikatif adalah untuk menguji suatu pengetahuan. 

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Nazir (2011:74), 

sebagai berikut: 

“Metode Verifikatif dapat diartikan untuk menguji kebenaran 

hipotesis yang juga berarti menguji kebenaran teori”. 

Sehingga metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel suatu pengujian hipotesis 

melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang 

menunjukan hipotesis tersebut diterima atau ditolak. 

Untuk memperoleh data serta informasi yang dapat menunjang penelitian 

ini, penulis menggunakan teknik-teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh teori-teori yang 

mendukung penelitian ini dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, serta 

menelaah literatur teoritis berupa buku, majalah, dan jurnal yang 

berhubungan dengan topik penelitian. 
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2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Melakukan penelitian secara tidak langsung ke perusahaan yaitu melalui 

penelitian ke Pojok Bursa Universitas Widyatama untuk mendapatkan 

ringkasan laporan tahunan (annual report summary) perusahaan yang 

nantinya akan ditransformasikan sebagai variabel penelitian. 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam penelitian tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa di Bursa Efek Indonesia. Di mana penelitian ini 

dilakukan secara tidak langsung ke perusahaan yaitu melalui penelitian ke IDX 

Kantor Perwakilan Bandung untuk mendapatkan laporan tahunan (annual report) 

perusahaan guna memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan selama 5 

tahun yaitu periode 2008-2012. Penelitian ini juga melalui situs internet yaitu 

www.idx.co.id, www.bi.go.id, www.sahamok.com, Indonesia Capital Market 

Directory, serta informasi dari web lainnya yang dicantumkan dalam daftar 

pustaka. Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2013 sampai dengan 

selesai. 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.sahamok.com/

