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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pasar modal merupakan salah satu alternatif pilihan sumber dana jangka 

panjang bagi perusahaan. Termasuk didalamnya adalah perusahaan-perusahaan 

pada sektor perbankan. Industri Perbankan memegang peranan penting bagi 

pembangunan ekonomi sebagai Financial Intermediary atau perantara pihak yang 

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Menurut Ali (2006), bank 

didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang memiliki izin usaha untuk 

beroperasi sebagai bank, yaitu menerima penempatan dana-dana yang 

dipercayakan masyarakat kepada bank tersebut, memberikan pinjaman kepada 

masyarakat dan dunia usaha pada umumnya, memberi akseptasi atas berbagai 

bentuk surat utang yang disampaikan pada bank tersebut serta menerbitkan cek. 

Usaha perbankan sendiri lahir karena pada kenyataannya tidak semua orang yang 

menabung menggunakan tabungannya untuk keperluannya sehari-hari, sedangkan 

banyak kegiatan usaha lain yang membutuhkan modal lebih banyak dari 

kemampuan para pemilik usaha tersebut (Jaya, 1998). 

Kondisi perekonomian global pada tahun 2011 menunjukkan kondisi yang 

penuh ketidakpastian. Hal tersebut dapat berakibat negatif pada kondisi perbankan 

di berbagai negara, selain juga memiliki dampak terhadap meningkatnya resiko 

kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Walaupun demikian, kondisi 

buruk tidak terjadi di Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 

2011 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu mencapai 6,5 persen. Hal 

ini juga seiring dengan kondisi perbankan di Indonesia yang cukup baik. 

(http://www.unpad.ac.id/archives/51775, diakses pada tanggal 7 Juni 2012, pukul 

10.15 WIB) 

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan 

karena perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh 

perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, 
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politik, hukum, dan sosial. Pada tahun 2008-2009, krisis ekonomi dan keuangan 

global mulai ditandai dengan runtuhnya lembaga keuangan terbesar di dunia asal 

Amerika Lehman Brother, kredit macet sektor perumahan (subprime mortgage), 

dan disusul kebangkrutan industri otomotifnya (Ali, 2006). 

Kondisi perbankan ini mendorong pihak-pihak yang terlibat didalamnya 

untuk melakukan penilaian atas kesehatan bank. Untuk mengukur nilai saham 

dapat dilakukan dengan analisis fundamental dan analisis teknikal. Tujuan analisis 

fundamental adalah menentukan apakah nilai saham berada pada posisi 

undervalue atau overvalue. Saham dikatakan undervalue bilamana harga saham di 

pasar saham lebih kecil dari harga wajar atau nilai yang seharusnya, demikian 

juga sebaliknya. Analisis fundamental berkaitan dengan penilaian kinerja 

perusahaan, tentang efektivitas dan efisiensi perusahaan mencapai sasaarannya. 

Salah satu pihak yang perlu mengetahui kinerja dari sebuah bank adalah investor 

sebab semakin baik kinerja bank tersebut maka jaminan keamanan atas dana yang 

diinvestasikan juga semakin besar (Muljono, 1999).  

Menurut IMF Perwakilan Indonesia menyatakan bahwa sistem perbankan 

di Indonesia mulai kuat dan memiliki modal serta kinerja bagus yang tercipta 

karena membaiknya sistem pengawasan perbankan. Kinerja perekonomian 

Indonesia secara umum sangat baik dalam 10 tahun terakhir dengan memperbaiki 

makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan terutama di sektor fiskal dan 

kebijakan moneter. 

Dengan menggunakan rasio keuangan, investor dapat mengetahui kinerja 

suatu bank. Hal ini sesuai dengan pernyataan Muljono (1999) bahwa 

perbandingan dalam bentuk rasio menghasilkan angka yang lebih obyektif, karena 

pengukuran kinerja tersebut lebih dapat dibandingkan dengan bank-bank yang lain 

ataupun dengan periode sebelumnya. 

Kinerja perusahaan dapat dilihat melalui berbagai macam variabel atau 

indikator. Variabel atau indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan 

keuangan perusahaan yang bersangkutan. Apabila kinerja sebuah perusahaan 

publik meningkat, nilai keusahaannya akan semakin tinggi. Menurut Ikatan 

Akuntansi Indonesia (IAI, 2007), kinerja perusahaan dapat diukur dengan 
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menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi dan kinerja 

keuangan dimasa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi 

posisi keuangan dan kinerja dimasa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik 

perhatian pemakai seperti pembayaran deviden, upah, pergerakan harga sekuritas 

dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. 

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan 

dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan 

dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. 

Penilaian harga saham bertujuan untuk menilai saham-saham mana yang 

paling menguntungkan bagi investor. Dengan kata lain saham-saham yang harga 

pasarnya lebih rendah dari nilai intrinsiknya (undervalue) layak untuk dibeli, 

sedangkan harga saham yang pasarnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya 

(overvalue) lebih menguntungkan untuk dijual. Dengan begitu perlu diadakan 

analisis terhadap harga saham. Salah satu rasio keuangan yang sering digunakan 

untuk memprediksi harga saham adalah Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio ini 

mengukur kekuatan model sendiri dibandingkan dengan aktiva tertimbang 

menurut resiko. Jika dihubungkan dengan harga saham, kecenderungan yang 

terjadi adalah investor akan berminat apabila suatu bank mempunyai CAR yang 

tinggi. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hanry Dwi Purnomo (2007), 

dimana hasil penelitian menunjukkan secara parsial CAR memberi kontribusi 

sebesar 7,90% dengan signifikansi 0,048 < 0,05 sehingga CAR berpengaruh 

positif terhadap harga saham. Penelitian lainnya dilakukan oleh Dwi Meirita Sari 

(2008), dari hasil analisis statistik korelasi diperoleh hasil bahwa variabel CAR 

memiliki keeratan hubungan sedang terhadap harga saham dan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham secara parsial. Selanjutnya, penelitian 

yang dilakukan oleh Erwin Achmad Winarsa (2010) menunjukkan CAR diperoleh 

nilai Sig = 0.353 dengan taraf kesalahan 0,05 sehingga Sig > α atau 0,353 > 0,05. 

Dengan demikian secara parsial dapat diperoleh bahwa tidak adanya pengaruh 

signifikan antara CAR terhadap harga saham pada bank-bank yang listing di BEI. 

Penulis melakukan penelitian ini untuk menguji tingkat keyakinan dari hasil 
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penelitian sebelumnya, dimana perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang 

akan penulis lakukan adalah objek dan periode penelitian yaitu perusahaan 

perbankan yang listing di BEI periode 2009-2011. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam sebuah skripsi yang berjudul: “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) 

terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perbankan yang Go Public di 

Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perusahaan 

perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia? 

2. Bagaimana perkembangan harga saham pada perusahaan perbankan yang go 

public di Bursa Efek Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap harga saham 

pada perusahaan perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia? 

 
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh fakta 

dan informasi tentang pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap harga 

saham pada perusahaan perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada 

perusahaan perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia 

2. Untuk mengetahui perkembangan harga saham pada perusahaan perbankan 

yang go public di Bursa Efek Indonesia 

3. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap harga 

saham pada perusahaan perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai pasar modal khususnya yang berkaitan dengan pengaruh laporan 

informasi Capital Adequacy Ratio (CAR) akuntansi terhadap harga saham. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi alat bantu bagi perusahaan 

untuk menilai apakah penerbitan laporan keuangan memiliki pengaruh 

terhadap harga saham perusahaan. 

3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu pengambilan 

keputusan untuk membeli atau menjual saham. 

 
1.5 Kerangka Pemikiran 

Penjagaan keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup 

dengan pencapaian rentabilitas yang wajar, pemenuhan modal yang memadai, 

risiko yang relatif kecil dan kualitas manajemen yang baik dalam dunia perbankan 

merupakan pokok utama dalam pengelolaan bank atau peningkatan kinerja 

perusahaan. Hal tersebut dapat menunjukkan apakah kinerja perusahaan dikatakan 

baik, sehingga dengan membaiknya kinerja keuangan perusahaan dalam dunia 

pasar modal dapat menigkatkan harga saham. 

Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak 

yang berkepentingan. Agar tidak salah dalam memakai informasi (laporan 

akuntansi) ini maka perlu diketahui secara benar pengertian dari proses akuntansi 

atau disebut juga siklus akuntansi. 

Untuk melakukan analisis rasio keuangan, diperlukan perhitungan rasio-

rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan 

mungkin dihitung berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam neraca saja, 

dalam laporan rugi laba saja, atau pada neraca dan rugi laba. Menurut Altman 

dalam Sianipar (2005: 34) rasio keuangan perbankan dapat dikelompokkan 

menjadi 5 kelompok yaitu : 

1. Rasio Likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam 
memelihara kebutuhan likuiditas yang memadai dan kecukupan 
manajemen risiko likuiditas.Rasio ini terdiri dari, cash ratio, quick 
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ratio, investing policy ratio, loan to debt ratio, loan to asset ratio dan 
reserve requirement. 

2. Rasio Profitabilitas adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam 
menghasilkan laba selama periode tertentu.Rasio ini terdiri dari, return 
on asset, return on equity, net interest margin, gross profit margin on 
earning asset, interest margin on loan,return on investment dan 
earning per share. 

3. Rasio Resiko Usaha Bank (Bank Liability Management) adalah rasio 
yang mengukur tingkat resiko yang dihadapi perbankan.Beberapa rasio 
yang termasuk dalam kelompok ini adalah, capital risk ratio, deposit 
risk ratio dan interest rate ratio. 

4. Rasio Permodalan adalah rasio yang mengukur besarnya kemampuan 
bank dalam menopang resiko kerugian yang mungkin timbul dari 
penanaman dana dalam aktiva produktif yang mengandung resiko. 
Rasio ini terdiri dari, Primary Ratio, capital ratio, capital adequacy 
ratio, current liabilities to equity ratio. 

5. Rasio Efisiensi Usaha atau sering disebut dengan Bank Asset 
management adalah rasio yang mengukur kinerja manajemen suatu 
bank apakah telah menggunakan semua faktor produksinya dengan 
tepat. Beberapa rasio yang termasuk dalam kelompok ini antara lain 
adalah, leverage multiplier ratio, asset utilization ratio, fixed asset 
turnover ratio, interest expens ratio, cost of fund, cost of money, cost 
of loanable fund, cost of borrowing fund, cost of efficiency ratio dan 
operating ratio. 

 
Dalam dunia perbankan rasio permodalan adalah berapa modal yang harus 

disediakan oleh pemilik sehingga keamanan pihak ketiga dapat terjaga, dengan 

CAR tinggi berarti bank tersebut semakin solvable bank memiliki modal yang 

cukup guna menjalankan usahanya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang 

diperoleh sehingga akan terjadi kenaikan pada harga saham (Siamat, 2003: 84).  

Peranan modal sangat penting karena selain digunakan untuk kepentingan 

ekspansi, juga digunakan sebagai “buffer” untuk menyerap kerugian kegiatan 

usaha. Dalam hal ini Bank wajib memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan 

Modal Minimum (KPMM) yang berlaku untuk peningkatan modal (SE. Intern BI, 

2004). CAR diukur dari rasio antara Modal Sendiri (Modal Inti + Modal 

Pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (Manullang, 

2002). CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank 

dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung 

risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank CAR 
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menunjukkan sejauh mana penurunan Asset Bank masih dapat ditutup oleh Equity 

bank yang tersedia, semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank 

(Masyhud Ali, 2004). Sesuai dengan SE BI No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 

besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8% sejak akhir tahun 

1995, dan sejak akhir tahun 1997 CAR yang harus dicapai minimal 9%. Tetapi 

karena kondisi perbankan nasional sejak akhir 1997 terpuruk yang ditandai 

dengan banyaknya bank yang dilikuidasi, maka sejak Oktober tahun 1998 

besarnya CAR diklasifikasikan dalam 3 kelompok.  

Klasifikasi bank sejak 1998 dikelompokkan dalam: (1) Bank sehat dengan 

klasifikasi A, jika memiliki CAR lebih dari 4%, (2) Bank take over atau dalam 

penyehatan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan 

klasifikasi B, jika bank tersebut memiliki CAR antara -25% sampai dengan < dari 

4%, (3) Bank Beku Operasi (BBO) dengan klasifikasi C, jika memiliki CAR 

kurang dari -25% (Masyhud, 2004).  

Modal sendiri adalah total modal yang berasal dari perusahaan (bank) 

yang terdiri dari modal disetor (agio saham), perubahan laba tak dibagi dan 

cadangan yang dibentuk bank. Sedangkan ATMR adalah merupakan penjumlahan 

ATMR aktiva neraca dan ATMR aktiva administratif. ATMR aktiva neraca 

diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominal aktiva dengan bobot resiko. 

ATMR aktiva administratif diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominalnya 

dengan bobot resiko aktiva administratif (Manullang, 2002). Semakin likuid, 

aktiva resikonya nol dan semakin tidak likuid bobot resikonya 100, sehingga 

resiko berkisar antara 0 - 100%. Kriteria CAR saat ini sebesar 12% (Masyhud Ali, 

2004). 

Harga saham yang digunakan dalam melakukan transaksi di pasar modal 

adalah harga yang terbentuk dari mekanisme pasar yaitu permintaan dan 

penawaran pasar. Menurut Agus Sartono (2001; 41) harga saham adalah sebesar 

nilai sekarang atau present value dari aliran kas yang diharapkan akan diterima. 

Perubahan harga saham di bursa ditentukan oleh pasar yang tergantung 

oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Perubahan harga saham di bursa atau 

pasar sekunder dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah faktor 
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internal perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan faktor internal perusahaan 

yang dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Ang (2007: 8) pada dasarnya perusahaan yang baik kinerjanya akan 

mempunyai harga saham yang tinggi, karena dalam dunia investasi harga saham 

dapat direfleksikan pada kinerja perusahan, dimana semakin tinggi harga saham 

maka suatu perusahaan akan dikatakan semakin baik kinerjanya. 

Banyak teori yang menyatakan bahwa rasio keuangan perusahaan 

perbankan dapat mempengaruhi harga saham perusahaan perbankan, menurut 

pendapat Ang (2007: 8) jika kinerja perusahaan mengalami peningkatan, maka 

harga saham akan merefleksikannya dengan peningkatan harga saham demikian 

juga sebaliknya. Menurut Ang (2007: 8) pada dasarnya perusahaan yang baik 

kinerjanya akan mempunyai harga saham yang tinggi, karena dalam dunia 

investasi harga saham dapat direfleksikan pada kinerja perusahan, dimana 

semakin tinggi harga saham maka akan dikatakan semakin baik kinerjanya. 

Dari uraian di atas, penulis menggambarkan kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan pokok 

yang akan dianalisis sebagai berikut: 
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Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: ”Capital 

Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap harga saham pada 

perusahaan perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia.” 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode asosiatif. 

Menurut Sugiyono (2011: 11) metode asosiatif adalah: 

”Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan dua variabel atau lebih” 

Penelitian asosiatif merupakan penelitian dengan tingkatan tertinggi 

dibanding penelitian deskriptif dan komparatif. Dengan penelitian asosiatif dapat 

dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan 

mengontrol suatu gejala/fenomena. 

Jenis data yang diperlukan meliputi: 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian langsung. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan baik 

berupa buku-buku, catatan-catatan kuliah, serta sumber informasi yang lain  

yang ada hubungannya dengan objek yang sedang diteliti. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Library Research (Studi Kepustakaan) 

Merupakan penelitian secara teoritis guna memperoleh data sekunder yang 

dilakukan untuk mendapatkan teori yang diperlukan sebagai landasan bagi 

penyusunan skripsi ini. 

2. Field Research (Studi Lapangan) 

Merupakan penelitian lapangan guna memperoleh data primer dengan cara: 

a. Wawancara 

Yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang dianggap 

dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
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b. Observasi 

Dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek 

penelitian untuk mencatat dan mengamati apa yang dilihat dan didengar 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahan-bahan yang diperlukan. 

c. Kuesioner 

Membuat daftar pertanyaan yang akan ditujukan kepada pimpinan dan 

personil perusahaan yang dianggap mampu dan berwenang dalam 

memberikan jawaban yang diperlukan. 

 
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Bursa Efek Indonesia. Penelitian 

akan dilaksanakan pada bulan Maret 2012 sampai dengan selesai. 


