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1.1 Latar Belakang 

Saat ini peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara 

sangat besar. Hampir di semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan 

keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Oleh karena itu, dimasa kini atau 

dimasa yang akan datang kita tidak akan terlepas dari dunia perbankan untuk 

melakukan aktivitas keuangan. 

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

antara pihak yang memiliki dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang 

memerlukan dana (deficit unit) serta sebagai lembaga yang berfungsi 

memperlancar lalu lintas pembayaran. Bank juga mempunyai peranan sebagai 

pelaksana kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga 

diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Tujuan fundamental bisnis perbankan adalah memperoleh keuntungan 

optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. 

Untuk itu penting bagi setiap bank untuk senantiasa menjaga kepercayaan 

masyarakat dengan selalu menunjukkan kinerja yang baik, terutama dengan tetap 

memenuhi ketentuan prudential banking regulation yang mengisyaratkan akan 

pengelolaan keuangan perbankan yang sehat. 

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai, karena kinerja 

merupakan cerminan dari kemampuan bank dalam mengelola dan 

mengalokasikan sumber dayanya. Sedangkan prinsip kehati-hatian adalah salah 



satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam 

menjalankan kegiatan usahanya (Nur Ida Iriani, 2010). 

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu 

indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank 

yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan akan dapat dihitung sejumlah 

rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. 

Analisis rasio keuangan memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan 

perubahan-perubahan pokok pada trend jumlah, hubungan serta alasan perubahan 

tersebut. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu menginterpretasikan 

berbagai hubungan kunci serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar 

pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan dimasa mendatang. 

Definisi Tingkat Kesehatan Bank menurut Peraturan Bank Indonesia 

No.6/10/PBI/2004 adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang 

berpengaruh terhadap kondisi/kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan 

atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas asset, 

manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat aspek dari enam aspek 

yang biasanya digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan bank yaitu aspek 

capital dengan menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR), apek assets dengan 

menggunakan Non Performing Loan (NPL), aspek earnings dengan menggunakan 

Rerrn On Assets (ROA) dan aspek liquidity dengan menggunakan Loan to Deposit 

Ratio (LDR). Keempat aspek tersebut dapat dinilai dengan menggunakan rasio 

keuangan. 



CAR adalah modal minimum yang selalu dipertahankan oleh setiap bank. 

Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia bahwa CAR ditentukan oleh 

seberapa besar modal yang dimiliki, yang terdiri dari modal inti dan modal 

pelengkap, serta besarnya aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dimana 

bobot risiko masing-masing aktiva telah ditetapkan. Ketentuan tentang modal 

minimum bank umum yang berlaku di Indonesia mengikuti standar Bank for 

International Settlements (BIS). Sejalan dengan standar tersebut, dalam kerangka 

paket deregulasi tanggal 29 Februari 1991 (Pakfeb’91), Bank Indonesia 

mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari 

total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) (Dendawijaya, 2005:40). 

Peningkatan NPL yang dialami perbankan nasional juga mengakibatkan 

tersendatnya penyaluran kredit. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 

5%. Apabila bank-bank mampu menekan rasio NPL dibawah 5% maka potensi  

yang akan diperoleh akan semakin besar karena bank akan menghemat uang yang 

akan diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah.  

Dalam mengelola kegiatan bank sehari-hari juga dinilai kualitas 

manajemennya. Untuk menilai kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas 

manusianya dalam mengelola bank. Kualitas manusia juga dilihat dari segi 

pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam menangani berbagai kasus 

yang terjadi. Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, 

manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan 

manajemen likuiditas. Penilaian didasarkan kepada jawaban dari 250 pertanyaan 

yang diajukan mengenai manajemen bank yang bersangkutan (Kasmir, 2002:44). 



ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu 

bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan 

semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 

2005:118). 

LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan 

dana yang diterima oleh bank. LDR tersebut menyatakan seberapa jauh pemberian 

kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera 

memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah 

digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Semakin tinggi rasio tersebut 

memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang 

bersangkutan (Dendawijaya, 2005:116). 

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai 

kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang 

disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Penilaian sensitivitas atas risiko pasar 

dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk 

menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul 

dari pengaruh perubahan risiko pasar. 

Berdasarkan rangkuman dalam kutipan majalah Infobank edisi Januari 2009 

menyatakan bahwa sebelum krisis keuangan global tahun 2008 laba perbankan 

terus mendaki. Namun, setelah krisis global melanda Amerika Serikat nilai tukar 

rupiah bergejolak, suku bunga relatif tinggi, dan tekanan sektor riil akibat 

penurunan harga komoditas dan permintaan dunia menjadi sangat menakutkan. 

pada akhir tahun 2008 sejumlah perusahaan melakukan langkah Pemutusan 



Hubungan Kerja (PHK) yang merupakan cerminan dari perlambanan ekonomi dan 

sektor riil. Citigroup, raksasa perbankan AS ini menderita kerugian besar 

mencapai US 2,8 Miliar. Secara drastis, saham Citigroup  merosot hingga 70% 

sejak awal 2008 lalu. 

Hal yang terjadi di AS dan Eropa terjadi juga pada Asia, khususnya Asia 

Tenggara. Contohnya Singapura dan Jepang. Jepang yang ekonominya terbesar 

kedua di dunia mengalami resesi ekonomi yang cukup parah akibat merosotnya 

industri perbankan. Sekitar 300.000 pekerja diberitakan terkena PHK. Tidak jauh 

berbeda dengan Jepang, resesi ekonomi yang dialami Singapura menjadi 

penyebab menurunnya perekonomian negara tersebut. Pendapatan perusahaan 

menurun yang pada akhirnya akan melemahkan daya beli masyarakat dan 

meningkatnya angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi Singapura pada 2008 

hanya 2,5%. 

Namun, sejauh ini perbankan Indonesia masih bisa dibilang stabil. Gubernur 

Bank Indonesia (BI), Boediono, pernah berujar, dalam kurun waktu 10 tahun 

terakhir, fundamental perbankan cukup kokoh, kondisinya sangat berbeda dengan 

krisis 1998 lalu. 

Pada pernyataan yang disebutkan oleh situs beritabank.com, 

duniainvestasi.com dan bi.go.id, penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja BRI 

pada tahun 2011 meningkat jika dilihat dari tingkat NPL yang turun dari 2,78% 

pada tahun 2010 menjadi 2,30% pada tahun 2011. Tingkat CAR mengalami 

peningkatan dari 13.76% pada tahun 2010 menjadi 14.96% pada tahun 2011. 

Komposisi LDR Bank BRI menjadi sebesar 76,20%. Rasio keuangan lainnya 

yaitu ROA mengalami peningkatan dari 4,64% pada tahun 2010 menjadi 4,93% 



pada tahun 2011. Total Asset BRI pada tahun 2011 sebesar Rp 456.382 Triliun. 

Harga saham BRI pun meningkat sebesar Rp. 1.500 menjadi Rp. 6.750 jika 

dibandingkan dengan harga saham Desember 2010 sebesar Rp. 5.250. 

Berdasarkan berita yang penulis dapatkan dari situs permatabank.com, 

duniainvestasi.com dan bi.go.id, tingkat LDR Bank Permata dari 87% pada tahun 

2010 turun menjadi 83%, tingkat net NPL turun dari 0,7% menjadi 0,6% pada 

tahun 2011, tingkat CAR bank yang memiliki total aset sebesar Rp. 101.540 

Triliun ini mencapai 14,1%, dan tingkat ROA turun dari 1,68 tahun 2010 menjadi 

1,54%. Harga saham Bank Permata meningkat menjadi Sebesar Rp. 1.790 tahun 

2011 dibandingkan dengan harga saham desember 2010 sebesar Rp. 1.360. 

Dilihat dari uraian di atas, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) tingkat CAR 

meningkat 1,2%, tingkat NPL menurun sebesar 0,48% dan tingkat ROA 

meningkat sebesar 0,29%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

kinerja BRI sejalan dengan meningkatnya harga saham. Teori ini didukung oleh 

penelitian terdahulu yaitu oleh Jouzar Farouq Ishak tahun 2010 bahwa Capial 

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Return On Assets (ROA), 

dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh secara  simultan terhadap Harga 

Saham. 

Pada Bank Permata adanya peningkatan kinerja dimana rasio LDR dan NPL 

menurun dan peningkatan harga saham, namun disaat yang bersamaan rasio ROA 

pun mengalami penurunan sebesar 0,14%. Teori ini didukung oleh penelitian 

terdahulu yaitu oleh Retno Puji Lestari pada tahun 2009 bahwa earnings (ROA) 

dan liquidity (LDR) tidak berpengaruh secara signifikan pada Bank Swasta. Hal 

ini sangat menarik untuk diteliti karena pada bank yang memiliki total aset diatas 



Rp. 104 Triliun yaitu BRI memiliki hubungan yang signifikan terhadap harga 

saham serta pada bank yang memiliki total aset di bawah Rp. 104 Triliun yaitu 

pada Bank Permata tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap harga 

saham. 

Dari penjelasan di atas, disebutkan bahwa Indonesia belum terkena dampak 

krisis yang terjadi di AS. Namun, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan perbankan Indonesia mulai dari tahun 2006-2011 yang dilihat dari 

laporan keuangan dengan menggunakan metode CAMELS apakah hasilnya 

terbukti Indonesia tidak terkena dampak krisis AS atau terkena dampak AS. 

Penulis memilih penelitian dimulai dari tahun 2006 karena untuk melihat 

bagaimana perkembangan kinerja perbankan Indonesia sebelum krisis melanda 

AS dan Eropa tahun 2008 dan mengambil sampel hingga tahun 2011 karena 

laporan keuangan tahunan yang beredar hingga saat ini hanya sampai tahun 2011. 

 

Sektor yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor perbankan dengan 

mengklasifikasikan berdasarkan besarnya total aset, yaitu kelompok pertama 

untuk perbankan yang memiliki total aset di atas Rp. 104 Triliun dan kelompok 

dua untuk perbankan yang memiliki total aset di bawah Rp. 104 Triliun. Penulis 

ingin meneliti apakah terdapat perbedaan dan pengaruh tingkat kesehatan bank 

antara bank yang memilliki total aset di atas Rp. 104 Triliun dengan bank yang 

memiliki total aset di bawah Rp. 104 Triliun terhadap harga saham. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul: 



 “PENGARUH TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN TERHADAP 

HARGA SAHAM PADA SEKTOR PERBANKAN, BERDASARKAN 

PENGKLASIFIKASIAN BESARNYA TOTAL ASET, YANG TERDAFTAR 

DI BEI PADA TAHUN 2006-2011” 

1.2 Identifikasi Masalah  

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

maka penulis dapat mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan kesehatan perbankan dan pertumbuhan harga 

sahamnya berdasarkan pengklasifikasian besarnya total aset pada sektor 

perbankan pada tahun 2006-2011 

2. Bagaimana pengaruh kesehatan perbankan dan pertumbuhan harga 

sahamnya berdasarkan pengklasifikasian besarnya total aset pada sektor 

perbankan pada tahun 2006-2011 secara simultan 

3. Bagaimana pengaruh kesehatan perbankan dan pertumbuhan harga 

sahamnya berdasarkan pengklasifikasian besarnya total aset pada sektor 

perbankan pada tahun 2006-2011 secara parsial 

4. Bagaimana perbandingan hasil pengujian hipotesis antara kelompok 1 

dengan kelompok 2 

5. Bagaimana perbedaan kinerja perbankan antara kelompok 1 dengan 

kelompok 2 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 



1. Untuk mengetahui perkembangan kesehatan perbankan dan pertumbuhan 

harga sahamnya berdasarkan pengklasifikasian besarnya total aset pada 

sektor perbankan pada tahun 2006-2011 

2. Untuk mengetahui pengaruh kesehatan perbankan dan pertumbuhan harga 

sahamnya berdasarkan pengklasifikasian besarnya total aset pada sektor 

perbankan pada tahun 2006-2011 secara simultan 

3. Untuk mengetahui pengaruh kesehatan perbankan dan pertumbuhan harga 

sahamnya berdasarkan pengklasifikasian besarnya total aset pada sektor 

perbankan pada tahun 2006-2011 secara parsial 

4. Untuk mengetahui perbandingan hasil pengujian hipotesis antara kelompok 

1 dengan kelompok 2 

5. Untuk mengetahui perbedaan kinerja perbankan antara kelompok 1 dengan 

kelompok 2 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

penulis mengenai analisis laporan keuangan yang merupakan tolok ukur 

kinerja bank. 

2. Bagi Pihak Bank 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi 

pihak manajemen bank agar lebih memperhatikan tingkat kesehatan bank 



karena hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan calon investor untuk 

menanamkan modalnya di bank tersebut. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat 

kesehatan bank dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan bahan 

referensi bagi peneliti yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh 

kesehatan bank terhadap harga saham. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Bank merupakan lembaga keuangan yang pada dasarnya kelangsungan 

usahanya tergantung pada bagaimana bank tersebut menghimpun dana dan 

memanfaatkan atau memutar dana yang diperolehnya dalam bentuk usaha bank 

yang bersangkutan. Bagi sebuah bank, dana merupakan darah dalam tubuh badan 

usaha dan persoalan paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, 

artinya tidak dapat berfungsi sama sekali (Dendawijaya, 2005:46). 

Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 Nopember 

1998 menyatakan bahwa 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. 

Berdasarkan  uraian di atas maka dapat disimpulkan secara umum bahwa 

fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai 

financial intermediary. Bank juga berfungsi sebagai lembaga kepercayaan dan 



selalu memperhatikan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank itu 

sendiri dalam mengembangkan usahanya 

Penilaian kinerja perbankan dapat dilakukan dengan cara melihat kesehatan 

suatu bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dapat memakai laporan keuangan 

agar hasil yang didapat valid dan menggambarkan posisi keuangan yang 

sesungguhnya. 

Menurut Kasmir (2003:238) laporan keuangan bertujuan untuk memberikan 

informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen, maupun pada 

pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. 

Tujuan penilaian kesehatan suatu bank adalah untuk menentukan kondisi 

suatu bank apakah dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak 

sehat. Sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas serta pembina bank dapat 

memberikan arahan bagaimana bank tersebut harus dijalankan dengan baik atau 

bahkan dihentikan operasinya. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank, 

perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga bank tidak akan 

merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. 

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 6/10/PBI/2004 tanggal 12 

April 2004 tentang sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, bahwa bank wajib 

melakukan tingkat kesehatan bank secara triwulan, yaitu Tingkat Kesehatan Bank 

adalah hasil penilaian kualitatif atau berbagai aspek yang berpengaruh terhadap 

kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan suatu penilaian 

kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, 

rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. 



Penilaian Tingkat Kesehatan Bank menggunakan enam aspek penilaian 

yaitu CAMELS (Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity). 

Aspek capital meliputi CAR dimana rasio yang memperlihatkan seberapa 

jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat 

berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di 

samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana 

masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. CAR merupakan indikator terhadap 

kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari 

kerugian-kerugian bank, terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal 

inti dan modal pelengkap.(Dendawijaya, 2005:121) 

Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bank Indonesia 

No.23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 (PakFeb’91) yang kembali 

dipertegas melalui Peraturan Bank Indonesia No.3/21/PBI/2001 tentang 

kewajiban minimum bank ditetapkan bahwa CAR harus mencapai 8%. Bagi bank 

yang memiliki CAR dabawah 8% harus segera memeroleh perhatian dan 

penanganan yang serius untuk segera diperbaiki. 

Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk 

menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai 

CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan 

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Maka semakin baik 

CAR akan membuat tingkat  profitabilitas suatu perusahaan semakin baik. 

Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menguntungkan adalah 

apabila kredit yang diberikan ternyata menjadi kredit yang bermasalah. Hal ini 

disebabkan karena kegagalan pihak kreditur memenuhi kewajibannya untuk 



membayar angsuran pokok kredit beserta bunganya yang telah disepakati kedua 

belah pihak dalam perjanjian kredit. Secara luas NPL didefinisikan sebagai suatu 

kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi 

kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk 

memperoleh pelunasan atau bahkan tidak dapat ditagih. 

Bank Indonesa telah menentukan maksimal sebesar 5% untuk NPL yang 

boleh dimiliki oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk likuiditas 

kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. 

Penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan bank salah satunya 

menggunakan earning dengan rasio ROA. ROA memfokuskan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasinya. ROA digunakan untuk 

mengukur efisiensi dan efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba 

sebelum pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja yang 

semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar. ROA meningkat, 

berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah 

profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Husnan, 1998 dalam jurnal 

Bambang Sudiyatno dan Jati Suroso). 

Selain itu pihak perbankan dituntut untuk menjaga likuiditas bank. Unuk 

menjaga likuiditas tetap dalam kondisi sehat, maka bank harus menjaga LDR pada 

kisaran 85%-110%, seperti yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui 

Surat Keputusan Bank Indonesia No.26/5/BPPP tgl 29 Mei 1993. 

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:116) LDR adalah rasio antara seluruh 

jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. 



LDR salah satu rasio likuiditas kesehatan bank. Semakin tinggi rasio 

menunjukkan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, 

sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. 

Adapun tujuan fundamental bisnis perbankan adalah memperoleh 

keuntungan optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan kepada 

masyarakat. Bagi pemilik saham menanamkan modalnya pada bank bertujuan 

untuk memperoleh penghasilan berupa deviden atau mendapatkan keuntungan 

melalui meningkatnya harga saham yang dimilikinya. Harga dari suatu saham 

digambarkan dengan nilai pasar (value market). Dimana nilai pasar (value market) 

yaitu harga saham biasa yang terjadi dipasar modal atas dasar permintaan dan 

penawaran. Keputusan investor memilih suatu saham sebagai objek investasinya 

membutuhkan data historis terhadap pergerakan saham yang beredar di bursa baik 

secara individual, kelompok, maupun gabungan. Bentuk informasi historis yang 

dipandang secara tepat untuk menggambarkan pergerakan harga saham dimasa 

lalu adalah suatu indeks harga saham yang memberikan deskripsi harga-harga 

saham pada suatu saat tertentu. Miskhin and Eakins (2006:28) berpendapat a 

security that is claim on the earnings and assets of a corporation. Oleh karena itu, 

penting bagi bank untuk senantiasa menjaga kinerja dengan baik, terutama 

menjaga tingkat profitabilitas yang tinggi, mampu membagikan deviden dengan 

baik, prospek usaha yang selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan 

prudential banking regulation dengan baik, maka ada kemungkinan nilai saham 

dari bank yang bersangkutan akan naik. 

Berikut terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh Sofah Bukit Marwah tahun 2012 dengan 



judul Pengaruh Kesehatan Perbankan Terhadap Harga Saham menyatakan bahwa 

rasio CAR, NPL dan LDR terdapat pengaruh terhadap harga saham secara 

simultan sedangkan CAR, NPL dan LDR tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham secara parsial. 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Jouzar Farouq Ishak pada tahun 2010 

dengan judul Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 

(NPL), Return On Assets (ROA) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap 

Harga Saham pada Sektor Perbankan menyatakan bahwa CAR, NPL, ROA dan 

LDR berpengaruh terhadap Harga Saham secara simultan sedangkan CAR dan 

LDR tidak berpengaruh secara signifikan serta NPL dan ROA berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham secara parsial. 

 Windra Belindra Andriani melakukan penelitian tahun 2010 dengan judul 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Non 

Performing Loan (NPL) Terhadap Profitabilitas Bank Pada Sektor Perbankan 

Indonesia Tahun 2004-2008 berkesimpulan bahwa Terdapat pengaruh yang 

signifikan anatara CAR, LDR dan NPL terhadap tingkat profitabilitas bank secara 

simultan sedangkan secara parsial CAR dan LDR tidak berpengaruh secara 

signifikan serta NPL berpengaruh secara signifikan. 

 Penelitian Retno Puji Lestari tahun 2009 yang berjudul Analisis 

Perbandingan Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham pada Bank BUMN dan 

Bank Swasta yang listing di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada  periode 2006-2008 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh kesehatan bank terhadap harga saham pada 

Bank BUMN serta tidak terdapat pengaruh kesehatan bank terhadap harga saham 

pada Bank Swasta secara simultan sedangkan Variabel Capital, Earnings dan 



Liquidity berpengaruh secara signifikan pada BUMN serta Variabel Capital, 

Earnings dan Liquidity tidak berpengaruh secara signifikan pada Bank Swasta 

secara parsial. 

Tabel 1.1 

Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Tahun Judul 

Variabel X 

Variabel 

Y 

Hasil Penelitian 
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A

R 
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L 
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O

R

A 
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O

A 

B

O

P

O 

G

W

M 

L

D

R 
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2012 Pengaruh 
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Perbankan 

Terhadap 

Harga Saham 

 

v v X V x x V Harga 

Saham 

CAR, NPL 

dan LDR  

terdapat 

pengaruh 

terhadap 

harga 

saham 

CAR, NPL 

dan LDR 
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pengaruh 

yang 
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harga saham 

Jouzar 

Farouq 
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Capital 
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Ratio (CAR), 

Non 
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Loan (NPL), 
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dan Loan to 
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(LDR) 

Terhadap 

Harga Saham 

pada Sektor 

Perbankan 

v v X v x x V Harga 

Saham 
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h terhadap 

Harga 

Saham 

CAR dan 

LDR tidak 
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secara 

signifikan 

serta NPL 

dan ROA 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

harga saham 



Peneliti Tahun Judul 

Variabel X 

Variabel 

Y 

Hasil Penelitian 

C

A

R 

N

P

L 

R

O

R

A 

R

O

A 
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O
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D
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Ratio (CAR), 
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Perbankan 

Indonesia 

Tahun 2004-

2008 

v v X x x x V Profitabilit

as 

Terdapat 
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yang 
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Retno Puji 

Lestari 

2009 Analisis 
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Kesehatan 

Bank 
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Harga Saham 
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pengaruh 

kesehatan 

bank 

terhadap 

harga 

saham 

pada Bank 

BUMN 

serta tidak 

terdapat 

pengaruh 

kesehatan 

bank 

terhadap 

harga 

saham 
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Swasta 
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Pengklasifika
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Gambar 1.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Variabel yang diteliti 

  Variabel yang tidak dteliti 

 

BANK 

Kinerja 

Perbankan 

Tingkat Kesehatan 

Perbankan 

Capital Asset Management Earning Liquidity 

CAR LDR ROA NPL 

Harga 

Saham 

Sensitivity 

Kinerja 

Perbankan 

Market 

Value 

Book 

Value 



Berdasarkan pada latar belakang, perumusan masalah, tinjauan teoritis serta 

kerangka pemikiran maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara CAR, NPL, ROA dan LDR 

terhadap pertumbuhan harga saham berdasarkan pengklasifikasian 

besarnya total aset pada sektor perbankan pada tahun 2006-2011 

secara simultan dan pasial. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara CAR, NPL, ROA dan LDR 

terhadap pertumbuhan harga saham berdasarkan pengklasifikasian 

besarnya total aset pada sektor perbankan pada tahun 2006-2011 

secara simultan dan parsial 

1.6 Metodelogi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif dan verifikatif.  

Menurut Sugiyono (2004 : 11), bahwa : 

“Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain.” 

Pengertian metode verifikatif menurut Marzuki (2002:7) sebagai berikut : 

“Metode verifikatif merupakan metode yang bertujuan melakukan 

pengujian, hipotesis, pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yang 

bertujuan untuk menguji suatu pengetahuan.” 

 

 

 



1.7 Waktu dan Tempat Penelitian 

Dalam penelitian tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dimana penelitian dilakukan 

secara tidak langsung ke perusahaan yaitu melalui penelitian ke Pojok Bursa 

Universitas Widyatama untuk mendapatkan laporan tahunan (annual report) 

perusahaan guna memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan selama 6 

tahun yaitu periode 2003-2008. Dalam penelitian ini juga penulis mengambil 

informasi melalui situs internet yaitu www.bi.go.id, www.duniainvestasi.com, 

serta media cetak dan media elektronik. Adapun penelitian ini dilakukan pada 

bulan September sampai dengan selesai. 
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