
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis 

Kesehatan Bank terhadap Harga Saham pada Perbankan BUMN Go Public periode 

tahun 2007-2011, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dilihat dari pergerakan harga saham bahwa telah terjadi peningkatan rata-rata 

harga saham dari tahun 2007 sampai dengan 2011. Harga saham yang stabil 

menunjukkan arah yang menguat mengindikasikan kepercayaan dari investor 

yang melihat kinerja bank di sisi fundamental perusahaan, sehingga investor 

tertarik untuk menanamkan dananya di sektor perbankan. Besarnya harga saham 

mencerminkan baiknya nilai perusahaan dari kaca mata investor, karena harga 

saham timbul dari tingkat permintaan dan penawaran investor. Selain itu, harga 

saham yang meningkat menunjukkan peningkatan perekonomian nasional 

terutama dari sisi makro ekonomi. 

2. Kondisi Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loans (NPL), Return 

On Assets (ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai berikut: 

- Capital Adequacy Ratio (CAR) setiap bank selalu berfluktuatif. Hal ini 

dikarenakan Capital Adequacy Ratio dipengaruhi oleh besarnya modal dan 

ATMR yang dimiliki setiap bank. Dari tahun 2007-2011 yang memiliki nilai 

tertinggi adalah Bank Tabungan Negara pada tahun 2007 sebesar 22,13%, 

sedangkan CAR terendah dari tahun 2007-2011 adalah Bank Rakyat 

Indonesia pada tahun 2008 sebesar 13,18%. Rata-rata nilai CAR dari tahun 

2007-2011 bergerak naik turun, namun sektor perbankan BUMN Go Public 

dari tahun 2007-2011 telah memenuhi kriteria kecukupan modal minimum 

yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8%. 



 

- Non Performing Loans (NPL) setiap bank selalu berfluktuatif dan dapat 

terlihat bagaimana keadaan NPL di setiap periodenya. Hal ini dapat terjadi 

karena NPL dipengaruhi oleh berbagai faktor intern dan ekstern. Dimana 

dapat terlihat bahwa tingkat Non Performing Loans tertinggi pada tahun 2007-

2011 adalah Bank Negara Indonesia pada tahun 2007 sebesar 8,20%, 

sedangkan tingkat NPL terendah adalah Bank Mandiri pada tahun 2011 

sebesar 2,20%. Rata-rata nilai NPL dari tahun 2007-2011 cenderung bergerak 

turun. Di lihat dari nilai NPL tersebut rata-rata semua bank telah memenuhi 

kriteria tentang pengelolaan kredit bermasalah yang telah ditetapkan oleh 

Bank Indonesia maksimal 5% yang terlihat dari tahun 2007-2011. Namun 

pada tahun 2007 Bank Negara Indonesia dan Bank Mandiri mengalami kredit 

bermasalah yang tidak memenuhi kriteria masing-masing sebesar 8,20% dan 

7,20%. 

- Return On Assets (ROA) pada setiap bank tersebut berfluaktif. Hal ini 

dikarenakan Return On Assets dipengaruhi oleh besarnya total laba sebelum 

pajak yang dihasilkan oleh bank dan juga total aktivanya. Dimana dapat 

terlihat bahwa Return On Assets perbankan BUMN Go Public periode tahun 

2007-2011 tertinggi yaitu Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2011 sebesar 

4,93%, sedangkan ROA terendah yaitu Bank Negara Indonesia pada tahun 

2007 sebesar 0,90%. Maka dapat disimpulkan bahwa perbankan BUMN Go 

Public Periode tahun 2007-2011 tersebut termasuk kategori bank yang sehat 

karena telah memenuhi standar Bank Indonesia, kecuali Bank Negara 

Indonesia pada tahun 2007 dan 2008 dikatakan tidak sehat. 

- Loan to Deposit Ratio (LDR) setiap bank selalu berfluaktif. Hal ini 

dikarenakan Loan to Deposit Ratio (LDR) dipengaruhi oleh besarnya total 

kredit yang disalurkan dan juga jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh 

bank. Dimana dapat terlihat bahwa tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) 

perbankan BUMN Go Public periode tahun 2007-2011 tertinggi adalah Bank 

Tabungan Negara pada tahun 2010 sebesar 108,42%, sedangkan tingkat LDR 



 

terendah adalah Bank Mandiri pada tahun 2007 sebesar 54,30%. Loan to 

Deposit Ratio ini dimaksudkan untuk menilai seberapa besar pendanaa 

pinjaman yang diberikan oleh bank yang berasal dari DPK. Dimana semakin 

besar LDR menandakan semakin tingginya pinjaman yang diberikan oleh 

bank yang bersumber dari DPK, maka semakin tidak likuid bank tersebut. 

Sedangkan semakin kecil tingkat LDR suatu bank menunjukkan semakin 

baiknya likuiditas bank yang bersangkutan dan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia bahwa LDR sektor perbankan berada diantara 

85-110%. Dengan demikian walaupun telah terjadi peningkatan rata-rata 

tingkat LDR dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, namun rata-rata nilai 

tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) masih berada diantara 85%-110%, 

sehingga kemampuan likuiditas sektor perbankan masih tetap terjaga. Tingkat 

LDR yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa bank tersebut 

telah berhasil menghimpun dana dari masyarakat yang lebih besar daripada 

total kredit yang dimilikinya. 

3. Hasil penelitian secara simultan Pengaruh Kesehatan Bank berdasarkan Capital 

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

Loan to Deposit Ratio (LDR) secara bersama-sama memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap Harga Saham. Pada uji F angka signifikansi sebesar 0,013 

yang memiliki nilai dibawah 0,05. Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 

Performing Loans (NPL), Return On Assets (ROA), dan Loan to Deposit Ratio 

(LDR) terhadap Harga Saham sebesar 0,549 atau 54,9%. Hal ini menunjukkan 

bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loans (NPL), Return On 

Assets (ROA), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) mempengaruhi atau 

memberikan kontribusi terhadap Harga Saham sebesar 54,9%, sedangkan sisanya 

45,1% (100%-54,9%=45,1%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. 

 



 

Hasil penelitian secara parsial Pengaruh Kesehatan Bank berdasarkan CAR, NPL, 

ROA, LDR terhadap Harga Saham sebagai berikut: 

- Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Harga Saham 

dengan nilai signifikansi 0,132  (α=5%). Dengan demikian H0 diterima yang 

menyatakan Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap 

Harga Saham, karena untuk perusahaan BUMN aspek Capital pendanaannya 

diberikan oleh Bank Indonesia, sehingga besar atau kecilnya modal yang 

dimiliki perbankan tidak akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan . 

- Non Performing Loan (NPL) secara statistik berpengaruh negatif terhadap 

harga saham dengan nilai signifikan 0,015 (α=5%). Dengan demikian H0 

ditolak yang menyatakan Non Performing Loans (NPL) berpengaruh secara 

signifikan terhadap Harga Saham. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan 

adanya peningkatan kredit bermasalah dapat mempengaruhi seorang investor 

dalam melakukan pendanaan. 

- Return On Assets (ROA) secara statistik berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap Harga Saham dengan nilai signifikan 0,011 (α=5%). Dengan 

demikian H0 ditolak yang berarti Return On Assets (ROA) berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap Harga Saham, karena apabila laba yang diperoleh 

tinggi maka akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dengan 

harapan dividen yang dibagikan tinggi. 

- Loan to Deposit Ratio (LDR) secara statistik berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap Harga Saham dengan nilai signifikan 0,032 (α=5%). 

Dengan demikian H0 ditolak yang berarti Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Harga Saham, karena apabila 

jumlah kredit rendah maka kepercayaan masyarakat akan menurun. 

 

5.2 Saran 

 Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan kepada beberapa pihak 

yang berkepentingan, yaitu: 



 

1. Sektor Perbankan 

Setelah mengamati dan menganalisis hasil penelitian, peneliti melihat ada 

beberapa hal yang dapat dijadikan masukan dan untuk perkembangan operasional 

sektor perbankan selanjutnya, yaitu: 

a. Dengan meningkatnya tingkat kesehatan bank melalui analisis terhadap 

berbagai kondisi yang terjadi dan kebijakan yang tepat terkait dengan 

kecukupan modal, pengelolaan kredit bermasalah, likuiditas dan kemampuan 

perbankan dalam menghasilkan laba sehingga meningkatkan kepercayaan 

investor yang berpengaruh positif terhadap perkembangan harga saham sektor 

perbankan. 

b. Dalam pengalokasian dana berupa pinjaman sebaiknya harus melihat kondisi 

keuangan terlebih dahulu dan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia yang 

menetapkan jumlah kredit yang bermasalah maksimal 5%. Hal tersebut untuk 

mengantisipasi banyaknya kredit macet dan meminimumkan risiko kredit. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih dalam mengenai 

permasalahan ini, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Periode penelitian sebaiknya bisa lebih lama, misalnya 10 tahun. Karena 

dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil jangka waktu penelitian lima 

tahun dari tahun 2007-2011. Dengan jangka waktu penelitian yang lebih lama, 

akan memberikan hasil penelitian yang lebih optimal.. 

b. Permasalahan penelitian serta judul bisa dikembangkan lagi, misalnya dengan 

meneliti menggunakan semua aspek dari CAMELS (Capital, Asset quality, 

Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to market). 

c. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi harga saham untuk menambah literatur keakuratan informasi 

yang dibutuhkan. Faktor-faktor tersebut seperti tingkat inflasi, suku bunga 

Bank Indonesia, dan nilai tukar rupiah. 


