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Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
secara simultan dan parsial antara variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Return 
On Asset (ROA), Interest Rate Risk Ratio (IRRR), Return On Equity (ROE), Loan 
to Deposit Ratio (LDR) terhadap harga saham pada bank umum yang listing di 
Bursa Efek Indonesia periode pengamatan 2007 – 2009 dan untuk mengetahui 
variabel yang memiliki pengaruh dominan diantara kelima variabel tersebut 
terhadap harga saham. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel perbankan yang 
digunakan sebanyak 22 bank. Periode penelitian mulai tahun 2007 sampai dengan 
2009. Variabel bebas adalah rasio CAR, ROA, IRRR, ROE, dan LDR. Variabel 
terikat adalah harga saham. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh secara simultan dan 
parsial antara variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), 
Interest Rate Risk Ratio (IRRR), Return On Equity (ROE), Loan to Deposit Ratio 
(LDR) terhadap harga saham pada bank umum yang listing di Bursa Efek 
Indonesia periode pengamatan 2007 – 2009. Adapun pengaruh kelima variabel ini 
sebesar 57,5% terhadap harga saham. Sedangkan variabel yang berpengaruh 
dominan terhadap harga saham adalah IRRR dengan nilai 62,8 % .  
  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari lalu lintas pembayaran 

uang, dimana perbankan memegang peranan penting dan dapat dikatakan sebagai 

urat nadi dalam sistem perekonomian. Bank merupakan lembaga yang 

berpengaruh dalam perekonomian dan juga merupakan alat dalam melaksanakan 

kebijakan moneter pemerintah serta sebagai mediator yang mempengaruhi jumlah 

uang yang beredar di masyarakat, karena itulah bank merupakan lembaga 

keuangan yang berbeda dari lembaga keuangan lainnya (Fitri Yuni Susanti : 

2008). Begitu pentingnya peran perbankan sehingga tidak bisa dipungkiri lagi 

ketika terjadi permasalahan di dunia perbankan akan sangat berdampak terhadap 

perekonomian nasional. Misalnya krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, 

yang disusul dengan krisis politik nasional yang telah membawa dampak besar 

dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan 

Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan 

yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa 

mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-

bank di Indonesia. Bercermin pada peristiwa ini lah, stabilitas kinerja bank yang 

baik menjadi penting bagi tiap – tiap bank agar tercipta suatu stabilitas industri 

perbankan yang baik pula, dengan harapan tidak akan terjadinya peristiwa seperti 

krisis pada tahun 1997.  

 



Peningkatan pelayanan harus diikuti oleh perbaikan kinerja perbankan. 

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah dana yang dihimpun terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Ini mengindikasikan bahwa bank berhasil mempertahankan 

bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan dana pada 

bank.  

Tabel 1.1 
Perkembangan Penghimpunan Dana Bank Umum 

(Dalam Miliar Rupiah) 

Tahun Giro Deposito Tabungan Total  

2007 355,617 664,318 443,272 1,463,207 

2008 359,941 819,791 503,080 1,682,812 

2009 404,127 893,930 603,005 1,901,062 

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia 2009 
  

Kinerja merupakan salah satu tolok ukur dari pencapaian kesuksesan atas 

sinergi dari seluruh entitas dalam suatu organisasi. Kinerja bank dalam kamus 

besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang dicapai, kemampuan kerja, 

prestasi yang diperlihatkan. Sedangkan, kinerja keuangan bank merupakan 

gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup 

aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja bank tercermin 

dari harga saham dari bank yang bersangkutan. Dimana, harga saham merupakan 

salah satu ukuran indeks prestasi perusahaan, yakni seberapa jauh manajemen 

telah berhasil mengelola perusahaan atas nama pemegang saham (Weston dan 

Copeland) dalam Indarwanta (2004). Secara umum, semakin baik kinerja suatu 

perusahaan semakin tinggi laba usahanya dan semakin banyak keuntungan yang dapat 

dinikmati oleh pemegang saham, juga semakin besar kemungkinan harga saham akan 



naik (Ardiani, 2007 : 4). Oleh karena itu, kinerja dan harga saham menjadi penting 

untuk mendorong minat para investor untuk berinvestasi pada bank yang 

bersangkutan. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan 

mengevaluasi laporan keuangan. Pelaksanaan analisis laporan keuangan dapat 

dilakukan dengan berbagai metode. Metode analisis laporan keuangan yang lazim 

dipergunakan dalam praktik perbankan, antara lain (Suhardjono, 2006 : 284) : 

a) Analisis varians adalah metode analisis yang dipergunakan untuk 
mengetahui pencapaian kinerja dibandingkan dengan rencana kerja yang 
telah ditetapkan, serta mengidentifikasikan terjadinya deviasi 

b) Analisis komparatif adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara 
membandingkan keragaman usaha bank pada suatu periode dengan 
periode lainnya, baik secara absolut maupun relatif atas total atau bagian 
tertentu 

c) Analisis lingkungan adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara 
membandingkan hasil usaha yang telah dicapai suatu unit kerja terhadap 
industri usaha yang sama diwilayah kerjanya 

d) Analisis rasio adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara 
membandingkan pos – pos tertentu dalam neraca maupun laba rugi  

 
Penelitian ini menggunakan analisis rasio dalam menganalisa laporan 

keuangan, seperti halnya penelitian sebelumnya yang juga menggunakan analisis 

rasio yakni penelitian Anita Ardiani (2007) menggunakan CAR, RORA, NPM, 

ROA, BOPO dan LDR untuk menghitung kinerja keuangan bank, dan juga 

penelitian Rachman Satriadi (2008) yang menggunakan rasio likuiditas, 

solvabilitas, produktivitas. Hasil penelitian rachman (2008) ini menyatakan bahwa 

hanya variabel IPR dan CAR yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham, sedangkan variabel yang lain juga berpengaruh namun tidak 

signifikan. Selain itu, Latifah Setiyawati (2007) juga meneliti tentang pengaruh 

Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return on 

Assets (ROA) terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta. Hasil yang dia dapat adalah secara simultan terdapat pengaruh 



yang signifikan antara loan to deposit ratio (LDR), capital adequacy ratio (CAR), 

dan return on assets (ROA) terhadap harga saham perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEJ. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Interest Rate Risk Ratio 

(IRRR), Return On Equity (ROE), Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap 

Harga Saham (Studi Pada Bank Umum yang Listing di BEI Periode 

Pengamatan 2007 - 2009). 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial antara 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Interest Rate Risk 

Ratio (IRRR), Return On Equity (ROE), Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Terhadap Harga Saham pada bank umum yang listing di BEI Periode 

Pengamatan 2007 - 2009 ? 

2. Diantara kelima variabel tersebut, variabel mana yang dominan 

mempengaruhi harga saham pada bank umum yang listing di BEI Periode 

Pengamatan 2007 – 2009 ? 

1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka terdapat beberapa hal 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial 

antara Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Interest 

Rate Risk Ratio (IRRR), Return On Equity (ROE), Loan to Deposit Ratio 



(LDR) Terhadap Harga Saham pada bank umum yang listing di BEI Periode 

Pengamatan 2007 – 2009. 

2. Untuk mengetahui variabel yang dominan mempengaruhi harga saham pada 

bank umum yang listing di BEI Periode Pengamatan 2007 – 2009. 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Bagi penulis 

Pada penelitian yang dilakukan diharapkan penulis dapat mengaplikasikan 

teori-teori manajemen khususnya manajemen keuangan tentang indikator 

fundamental perusahaan, yakni kinerja keuangan yang berpengaruh 

terhadap harga saham. 

2. Bagi investor 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat digunakan sebagai 

salah satu bahan pertimbangan untuk mengidentifikasi kinerja perusahaan 

perbankan yang go public, dengan demikian para investor dapat 

memanfaatkan hasil analisis ini untuk menjadi dasar pengambilan 

keputusan investasi di pasar modal (Bursa Efek Indonesia) 

3. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi pihak 

manajemen perbankan dalam penetapan kebijakan terutama menyangkut 

keuangan dan kebijakan lain berdasarkan analisis rasio keuangan guna 

menunjang peningkatan kinerja bank. 

 
  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan 

rasio keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan bank. Berikut adalah 

beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan analisis rasio keuangan sebagai 

alat untuk menilai kinerja dan berkaitan dengan harga saham :  

1. Anita Ardiani (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja 

keuangan terhadap perubahan harga saham pada perusahaan perbankan 

yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah CAR, RORA, ROA, LDR, BOPO, 

NPM dan variabel terikatnya adalah harga saham. Sampel yang digunakan 

adalah 15 perusahaan perbankan yang go public. Hasil penelitian yang 

menyebutkan bahwa baik secara simultan dan parsial kinerja keuangan 

yang diukur dengan CAMEL (Capital, Asset, Mamagement, Earning, 

Liquidity) memiliki pengaruh terhadap perubahan harga saham. CAR, 

RORA, dan LDR secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap perubahan harga saham dan secara simultan terbukti bahwa CAR, 

RORA, ROA, LDR, BOPO dan NPM berpengaruh terhadap perubahan harga 

saham.  

2. Rachman Satriadi (2008), meneliti tentang pengaruh rasio keuangan 

terhadap harga saham bank setelah merger pada PT. Bank Mandiri,Tbk. 

dan PT. Bank Permata,Tbk. Variabel yang digunakan dalam penelitian, 

yaitu Quick Ratio (QR), Investing Policy Ratio (IPR), Primary Ratio (PR), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), P/E Ratio & BTA, ROA & PP. analisis 



yang digunakan adalah analisis regresi berganda, menggunakan uji F (F – 

Test) dan uji t (t – Test). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hanya 

variabel IPR dan CAR yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham, sedangkan variabel yang lain juga berpengaruh namun tidak 

signifikan. 

3. Latifah Setiyawati (2007), meneliti tentang pengaruh Loan to Deposit 

Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return on Assets 

(ROA) terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta. Variabel yang digunakan adalah LDR, CAR, dan 

ROA dan variabel terikatnya adalah harga saham. Sampel yang digunakan 

12 bank yang terdaftar di BEJ dengan periode pengamatan selama 5 tahun. 

Hasil yang didapat adalah terdapat pengaruh secara simultan sebesar 19 % 

dan secara parsial yang berpengaruh hanya CAR dan ROA. 

2.2. Bank 

2.2.1 Pengertian Bank 

Definisi bank berdasarkan Booklet Bank Indonesia tahun 2010 sebagai 

berikut :  

“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”. Pada beberapa buku perbankan terdapat beberapa 

pengertian bank, yaitu : 

1. Menurut Joseph Sinkey, yang dimaksud dengan bank adalah 
department store of finance yang menyediakan jasa keuangan 

2. Menurut Dictionary of Banking and Financial Service by Jerry 
Rosenberg bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang 



menerima simpanan giro, deposito dan membayar atas dasar dokumen 
yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat 
berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam 
surat berharga.   
 

Sedangkan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 tahun 1990 

definisi bank dinyatakan sebagai berikut : 

“Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan 

melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat 

terutama guna membiayai investasi perusahaan” (Febryani, Anita dan 

Zulfadin, Rahardian : 2003). 

Berdasarkan beberapa definisi tentang bank, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa yang disebut bank adalah suatu badan usaha yang memiliki 

kegiatan untuk menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyediakan jasa 

keuangan kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup. 

2.2.2    Pengertian Saham 
Saham adalah sebuah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah 

perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (emiten) yang menyatakan bahwa 

pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Husnan 

(2001:303) menyebutkan bahwa sekuritas (saham) merupakan secarik kertas yang 

menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk 

memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan 

sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut 

menjalankan haknya. 

Dalam praktek menurut Darmadji dan Hendi (2001: 6) menyebutkan 

bahwa dikenal adanya beraneka ragam jenis saham, antara lain : 

1. Cara peralihan hak 



Ditinjau dari cara peralihannya saham dibedakan menjadi saham atas 

unjuk dan saham atas nama. 

a. Saham atas unjuk (bearer stock). Diatas sertifikat saham atas unjuk 

tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan pemilikan saham ini, 

pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkannya 

kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan uang. 

b. Saham atas nama (registered stock). Diatas sertifikat saham ini ditulis 

nama pemiliknya. Cara pemindahannya harus memenuhi prosedur 

tertentu yaitu dengan dokumen peralihan, kemudian nama pemiliknya 

dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama 

pemegang saham. 

2. Hak tagihan (klaim) 

Ditinjau dari segi manfaatnya, pada dasarnya saham dapat digolongkan 

menjadi saham biasa dan saham preferen. 

a. Saham biasa (common stock). Saham biasa selalu muncul dalam setiap 

struktur modal saham perseroan terbatas. Besar kecilnya deviden yang 

diterima tidak tetap, tergantung pada keputusan RUPS. 

b. Saham preferen (preferred stock). Saham preferen merupakan 

gabungan pendanaan antara hutang dan saham biasa. Dalam praktek 

terdapat beraneka ragam jenis saham preferen diantaranya adalah: 

1)   Cumulative Preferred Stock. Saham preferen jenis ini 

memberikan hak pada pemiliknya atas pembagian deviden yang 

sifatnya kumulatif dalam suatu persentase atau jumlah tertentu 

dalam arti bahwa jika pada tahun tertentu deviden yang 



dibayarkan tidak mencukupi atau tidak dibayar sama sekali, maka 

akan diperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya. 

2)   Non Cumulative Preferred Stock. Pemegang saham jenis ini 

mendapat prioritas dalam pembagian deviden sampai pada suatu 

persentase atau jumlah tertentu, tapi tidak bersifat kumulatif. 

Dengan demikian apabila pada suatu tahun tertentu deviden yang 

dibayarkan lebih kecil dari yang ditentukan atau tidak dibayar 

sama sekali, maka hal ini tidak dapat diperhitungkan pada tahun 

berikutnya. 

3)   Participating Preferred Stock. Pemilik saham jenis ini 

disamping memperoleh deviden tetap seperti yang telah 

ditentukan, juga memperoleh ekstra deviden apabila perusahaan 

dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. 

4)   Convertible Preferred Stock (saham istimewa). Pemegang 

saham istimewa mempunyai hak lebih tinggi dibanding pemegang 

saham lainnya. Hak lebih itu terutama dalam penunjukkan direksi 

perusahaan. 

3. Berdasarkan kinerja saham 

a.  Blue Chip Stock 

Yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi 

sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan 

konsisten dalam membayar deviden. 

 

 



b. Income Stock 

Merupakan saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan 

membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata deviden yang dibayarkan 

pada tahun sebelumnya. 

c. Growth Stock 

Saham ini merupakan saham-saham dari emiten yang memiliki 

pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis 

yang mempunyai reputasi tinggi. 

d. Speculative Stock 

Adalah saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten 

memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai 

kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang meskipun 

belum pasti. 

e. Counter Cyclical Stock 

Saham ini merupakan saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi 

ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. 

2.2.3. Perubahan harga saham 

Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan berbentuk 

Perseroan Terbatas. Harga suatu saham sangat erat kaitannya dengan harga pasar 

suatu saham. Harga dasar suatu saham merupakan harga perdananya. Perubahan 

harga saham dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di 

pasar sekunder. Semakin banyak investor yang ingin membeli atau menyimpan 

suatu saham, maka harganya akan semakin naik. Dan sebaliknya jika semakin 

banyak investor yang menjual atau melepaskan maka akan berdampak pada 



turunnya harga saham. Harga saham merupakan nilai suatu saham yang 

mencerminkan kekayaan perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut.  

Secara umum semakin baik keuangan perusahaan dan semakin banyak 

keuntungan yang dinikmati oleh pemegang saham, kemungkinan harga saham 

akan naik. Tetapi saham yang memiliki tingkat keuntungan yang baik juga bisa 

mengalami penurunan harga. Hal ini dapat disebabkan oleh keadaan pasar saham. 

Hal seperti ini tidak akan hilang jika kepercayaan pemodal belum pulih, kondisi 

ekonomi belum membaik ataupun hal-hal lain yang membaik. Salah satu resiko 

dari pemegang saham adalah menurunnya harga saham. Hal ini dapat diatasi 

dengan cara menahan saham tersebut sampai keadaan pasar membaik. 

2.2.4. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga saham 

Menurut Kasmir (2002 : 263-288), beberapa rasio keuangan yang 

dianggap penting antara lain : 

1.  Rasio likuiditas 

Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa likuid suatu bank. Dalam 

rasio ini terdiri dari beberapa jenis rasio yaitu: Banking ratio, Asset to loan 

ratio, Loan to deposit ratio, Quick ratio, Investing policy ratio, Investment 

portofolio ratio, cash ratio, Investment risk ratio, liquidity risk ratio, 

credit risk ratio, deposit risk ratio. 

2.  Rasio Solvabilitas 

Rasio ini bertujuan untuk mengukur efisiensi bank dalam menjalankan 

aktivitasnya. Dalam rasio ini terdiri dari beberapa jenis yaitu : capital 

adequacy ratio, primary ratio, risk assets ratio, secondary risk ratio, 

capital risk, capital ratio. 



3.  Rasio Rentabilitas 

Rasio rentabilitas bertujuan untuk mengukur efektivitas bank dalam 

mencapai tujuannya. Dalam rasio ini terdiri dari : Net profit margin, gros 

profit margin, leverage multiplier, ROE, ROA, net income on total assets, 

interest margin on loan, assets utilization, rate return on loan, interest 

expense ratio, dsb. 

2.3 Konsep Umum Tentang Kinerja 

Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kinerja (performance) 

adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja keuangan 

dapat diukur dengan efisiensi, sedangkan efisiensi bisa diartikan rasio 

perbandingan antara masukan dengan keluaran. Dengan pengeluaran biaya 

tertentu diharapkan memperoleh hasil yang optimal atau dengan hasil tertentu 

diharapkan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Kinerja keuangan 

perusahaan diukur dari efisiensinya diproksikan dengan beberapa tolak ukur yang 

tercermin dalam keuangan (Machfoedz, 1999). 

2.3.1 Analisis Kinerja Bank 

Kinerja (performance) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi 

dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Kinerja bank 

secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam 

operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan 

bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana 

maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan 

dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan, dimana kekuatan tersebut 



harus dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar 

dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan 

Kondisi keuangan suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang 

disajikan oleh suatu bank secara periodik. Agar laporan ini dapat dibaca sehingga 

menjadi berarti, maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Analisis laporan 

keuangan ini dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Analisis rasio 

keuangan adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik 

keuangan dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan. 

Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan efisiensi kinerja dari manajer 

perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan.  

Adapun analisis kinerja dengan rasio keuangan antara lain : 

1. Capital Adequancy Ratio (CAR)  

Capital Adequancy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperhatikan 

seberapa besar aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyerataan, 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. Dengan kata lain CAR adalah rasio 

kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk 

menujang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. CAR dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

CAR = (Modal / Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) x 100 % 

Rasio CAR dapat memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang 

mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) 

biayanya berasal dari ekuitas bank sendiri, dan bukan dari sumber-sumber dana 



di luar bank seperti dana pinjaman ataupun utang. Jadi, CAR dapat digunakan 

untuk mengukur kemampuan ekuitas bank dalam menunjang aktiva yang 

mengandung resiko, seperti kredit yang diberikan. 

2. Interest Rate Risk Ratio (IRRR) 

IRRR dapat dirumuskan sebagai berikut : 

IRRR = Pendapatan Bunga / Beban Bunga 

Interest Rate Risk Ratio (IRRR) menunjukkan resiko bahwa pendapatan 

bunga yang akan diterima dari aset-aset yang dimiliki oleh bank jumlahnya lebih 

kecil daripada beban bunga yang harus dibayar oleh bank kepada pemilik dana. 

Rasio ini dipilih karena rasio ini dapat menunjukkan kualitas aktiva bank dalam 

menghasilkan pendapatan (bunga) bagi bank tersebut. Makin besar nilainya, 

kualitas aktiva bank yang bersangkutan berarti makin bagus juga sehingga harga 

saham bank di bursa efek akan meningkat pula. 

3. Return on Equity (ROE)  

Return on equity (ROE) adalah  perbandingan antara laba bersih bank 

dengan ROE modal sendiri. Rasio ROE ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Return on Equity = Net Income / Equity  

Rasio ini untuk digunakan di dunia perbankan yang bertujuan 

membandingkan antara laba bersih bank dengan modal bank sendiri. Selain 

dapat digunakan untuk menunjukkan profitabilitas bank, ROE sebenarnya juga 

dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan pihak manajemen bank dalam 

memanfaatkan modal sendiri dari bank agar menghasilkan laba bersih bagi 

perusahaan. Meningkatnya nilai ROE menunjukkan meningkatnya kinerja suatu 

bank sehingga harga sahamnya di pasar modal akan meningkat. 



4. Return On Asset (ROA) 

ROA dapat dirumuskan sebagai berikut : 

ROA  = ( Laba Sebelum Pajak / Total Aktiva ) x 100 %  

Rasio ini Digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan 

dalam memperoleh laba dari pengelolaan aktiva yang dimiliki. Khusus pada 

metode CAMEL Bank Indonesia, ROA dihitung dengan menggunakan laba 

sebelum pajak. Makin besar nilai rasio, makin baik pula kinerja bank dalam 

menghasilkan laba sebelum pajak. Selanjutnya, harga saham perusahaan 

perbankan akan meningkat di pasar modal. 

5. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR dapat dirumuskan sebagai berikut : 

LDR = (Total Kredit / Total Dana Pihak Ketiga) x 100 % 

Rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) ini digunakan untuk menilai likuiditas 

suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank 

terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah 

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu 

bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kredit yang diberikan tidak 

termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah 

giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito.  

2.4. Investasi 

2.4.1  Pengertian Investasi 

Investasi merupakan kegiatan penundaan konsumsi sekarang untuk 

menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset saat ini dengan harapan 

memperoleh keuntungan atau peningkatan atas nilai investasi di masa yang akan 



mendatang. Investasi dalam arti luas dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

investasi dalam bentuk aktiva riil (real assets) yang melibatkan aset nyata seperti 

tanah, mesin dan pabrik. Kemudian investasi finansial yang melibatkan surat-surat 

berharga atau sekuritas (marketable securities atau financial assets) seperti saham 

dan obligasi. 

Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk 

digunakan dalam produksi yang efisen selama periode waktu tertentu (Jogiyanto, 

2007:5). Sedangkan menurut Eduardus (2010:2) investasi adalah komitmen atas 

sejumlah dana dan sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan 

untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. 

Menurut Sunariyah (2006:4), investasi adalah penanaman modal untuk 

satu atau lebih aktiva dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Keputusan penanaman 

modal tersebut dapat dilakukan oleh suatu individu atau suatu entitas yang 

mempunyai kelebihan dana. 

2.4.2. Jenis Invetasi 

Menurut  Jogiyanto (2006:6-11) investasi terdiri dari 2 (dua) bagian utama, 

yaitu : 

1.  Aktiva riil adalah aktiva berwujud seperti emas, perak, intan, barang-

barang seni dan real estate. 

2. Aktiva finasial dalam rangka investasi pada sebuah institusi atau 

perubahan dapat dilakukan dengan dua cara : 

a. Investasi langsung (direct investment) dilakukan dengan membeli 

secara langsung aktiva keungan dari sebuah perusahaan yang 



diperjualbelikan di pasar uang (money market), pasar modal (capital 

market), atau dipasr turunan (derivative market). 

b. Investasi tidak langsung dengan membeli saham dari perusahaan 

investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari 

perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan investasi dapat 

diklasifikasikan sebagai unit investment trust, closed-ended investment 

companies dan open-ended investment companies.  

2.4.3. Proses Investasi 

Proses investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan 

bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi 

(Eduardus, 2010:9). Untuk memahami proses investasi, seorang investor terlebih 

dahulu harus mengetahui konsep dasar investasi yang akan menjadi dasar pijakan 

dalam setiap tahap pembuatan keputusan investasi yang akan dibuat. Hal 

mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara 

return yang diharapkan dalam resiko investasi. 

1. Dasar Keputusan Investasi 

Dasar keputusan investasi terdiri dari : 

a. Return 

Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya 

merupakan kompensasi atas biaya kesempatan (opportunity cost) dan 

resiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Dalam 

konteks manajemen investasi, perlu dibedakan antara return yang 

diharapkan (expected return) dan return yang terjadi (realized return). 

Return yang diharapkan merupakan tingkat return yang diantisipasi 



investor di masa mendatang, sedangkan return yang terjadi atau return 

actual merupakan tingkat return yang telah diperoleh investor pada 

masa lalu. Ketika investor menginvestasikan dananya, dia akan 

mensyaratkan tingkat return tertentu dan jika periode investasi telah 

berlalu, investor tersebut akan dihadapkan pada tingkat return yang 

sesungguhnya dia terima. 

b. Resiko 

Resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang 

berbeda dengan return yang diharapkan. Sikap investor terhadap resiko 

akan sangat bergantung pada preferensi investoe tersebut terhadap 

resiko. Investor lebih berani akan memilih resiko yang lebih tinggi, 

yang diikuti dengan oleh harapan tingkat return yang tinggi pula. 

Demikian sebaliknya, tentunya tidak akan bisa mengharapkan tingkat 

tingkat return yang tinggi pula. 

c. Hubungan tingkat resiko dan return yang diharapkan 

Hubungan antara resiko dan tingkat return yang diharapkan 

merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear, artinya semakin 

besar resiko suatu aset, semakin besar pula return yang diharapkan dari 

aset tersebut, demikian sebaliknya. 

2. Proses Keputusan Investasi 

Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang 

berkesinambungan (on going process). Proses keputusan invesatsi terdiri 

dari lima tahap keputusan yang berjalan terus-menerus samapai 



tercapainya keputusan investasi yang terbaik. Tahap-tahap keputusan 

investasi meliputi lima tahap keputusan yakni : 

a. Penentuan tujuan investasi 

Tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda 

tergantung pada investor yang membuat keputusan. 

b. Penentuan kebijakan Investasi 

Tahap ini dimuali dengan penentuan keputusan alokasi aset (asset 

allocation decision). Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana 

yang dimiliki pada berbagai klas-klas aset yang tersedia (saham, 

obligasi, real estate, maupun sekuritas luar negeri.) 

c. Pemilihan startegi portofolio 

Ada dua strategi portofolio yang bisa dipilih yaitu startegi portofolio 

aktif fan strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif meliputi 

kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dengan teknik –teknik 

peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang 

lebih baik. Strategi portofolio pasif meliputi aktivitas investasi pada 

periode portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar.   

d. Pemilihan aset 

Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin 

dimasukkan dalam portofolio. Tujuan tahap ini adalah untuk mencari 

kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang 

menawarkan return diharapkan tertinggi dengan tingkat resiko 

tertentu atau sebaliknya menawarkan return yang diharapkan 

tertentu dengan resiko yang terendah.  



e. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio 

Tahap pengukuran dan evaluasi kinerja ini meliputi pengukuran 

kinerja portofolio dan pembandingan hasil pengukuran tersebut 

dengan kinerja portofolio lainnya melalui proses branchmarking. 

Proses branchmarking ini biasanya dilakukan terhadap indeks 

portofolio pasar, untuk mengetahui seberapa baik kinerja portofolio 

yang telah ditentukan dibanding kinerja portofolio lainnya 

(portofolio pasar).   



2. 5. Kerangka Pikir Penelitian  
 

Gambar 2.1 
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Harga  Saham Analisis dengan Pendekatan Rasio: 
a. CAR (Capital Adequacy Ratio) – X1 
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2.6. Hipotesis 
 

Menurut Uma Sekaran (2006:135), hipotesis bisa didefinisikan sebagai 

hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang 

diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka dapat dibentuk 

hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Interest 

Rate Risk Ratio (IRRR), Return On Equity (ROE), Loan to Deposit Ratio 

(LDR) berpengaruh secara simultan Terhadap Harga Saham pada bank 

umum yang listing di BEI Periode Pengamatan 2007 – 2009. 

H2 : Bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Interest 

Rate Risk Ratio (IRRR), Return On Equity (ROE), Loan to Deposit Ratio 

(LDR) berpengaruh secara parsial Terhadap Harga Saham pada bank 

umum yang listing di BEI Periode Pengamatan 2007 – 2009. 

H3 : bahwa Interest Rate Risk Ratio (IRRR) merupakan variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap harga saham. 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh 

variabel fundamental terhadap harga saham, maka jenis penelitian yang digunakan 

sini adalah jenis penelitian penjelasan atau yang disebut explainatory research. 

Dimana menurut Singarimbun dan Effendi (1995:5) penelitian eksplanatory 

adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan maksud penjelasan (explainatory 

atau confirmatory) yaitu memberikan penjelasan kausal atau hubungan antara 

variabel-variabel penelitian yang disertai dengan langkah pengumpulan, 

pengolahan, penyajian, dan analisis data melalui hipotesis. Penelitian penjelasan 

adalah untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Sifat dari 

penelitian ini adalah replikasi. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

yang dilakukan oleh Anita Ardiani (2007) yang melakukan penelitian tentang 

pengaruh kinerja keuangan terhadap perubahan harga saham pada perusahaan 

perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah CAR, RORA, ROA, LDR, BOPO, NPM dan 

variabel terikatnya adalah harga saham. Sampel yang digunakan adalah 15 

perusahaan perbankan yang go public. Hasil penelitian yang menyebutkan bahwa 

baik secara simultan dan parsial kinerja keuangan yang diukur dengan CAMEL 

(Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity) memiliki pengaruh terhadap 

perubahan harga saham. CAR, RORA, dan LDR secara parsial memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap perubahan harga saham dan secara simultan terbukti 



bahwa CAR, RORA, ROA, LDR, BOPO dan NPM berpengaruh terhadap 

perubahan harga saham. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama – sama 

menggunakan rasio Camel, namun pada penelitian ini Rasio Camel yang dipilih 

adalah CAR, IRR, ROE, ROA dan LDR. Sedangkan perbedaannya pada periode 

penelitian. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya yang beralamat  Jalan MT. Haryono 165 Malang. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dari tahun 2007-

2009. Dan untuk memperoleh data yang dibutuhkan penelitian ini menggunakan 

data sekunder, yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan (Nur dan Bambang, 2009 : 145-146) 

3.4   Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi  

 Menurut Uma Sekaran (2006:121) populasi mengacu pada keseluruan 

kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dengan tahun pengamatan 2007 – 2009. 

 



3.4.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas anggota yang 

dipilih dari populasi (Sekaran, 2006 : 123). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dengan menggunakan purposive sampling. Menurut 

Augusty (2006:231) purposive sampling ini dilakukan karena mungkin saja 

peneliti telah memahami bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari 

satu kelompok sasaran tertentu yang mampu memberikan informasi yang 

dikehendaki karena mereka memang memiliki informasi seperti itu dan mereka 

memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peniliti. 

 Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bank - bank yang terdaftar di BEI sebagai Bank Umum pada periode 

pengamatan tahun 2007 s.d 2009. 

Berdasarkan populasi penelitian terdapat 22 perusahaan perbankan yang  

semuanya menjadi sampel penelitian :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.1 
Daftar Sampel  

 
NO. Nama Perusahaan Perbankan 

1 Bank Bumiputera Indonesia Tbk 
2 Bank Central Asia Tbk 
3 Bank Bukopin Tbk 
4 Bank Negara Indonesia  (Persero) Tbk 
5 Bank Nusantara Parahyangan Tbk 
6 Bank Bumi Arta Tbk 
7 Bank Danamon Tbk 
8 Bank Capital Indonesia Tbk 
9 Bank Niaga Tbk 
10 Bank International Indonesia Tbk 
11 Bank Permata Tbk 
12 Bank Swadesi Tbk 
13 Bank Victoria International Tbk 
14 Bank  Artha Graha Internasional Tbk 
15 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 
16 Bank Mayapada Internasional Tbk 
17 Bank Mega Tbk 
18 Bank NISP Tbk 
19 Bank Pan Indonesia Tbk 
20 Bank Mandiri (persero) Tbk 
21 Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk 
22 Bank Windu Kentjana Int’l Tbk 

     Sumber : Data Diolah (www.idx.com) 
 
3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 206) metode 

dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen – 

dokumen yang berhubungan dengan penelitian tersebut atau mencari data 

mengenai hal – hal yang berkaitan. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

http://www.idx.com/


dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan 

publikasi bank selama periode 2007 – 2009. 

3.6 Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel dependen ( Y ) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham  

2. Variabel Independen ( X ) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

X1 = Capital Adequacy Ratio (CAR) 
      X2  = Return On Asset Ratio (ROA) 
      X3 = interest Rate Risk Ratio (IRRR) 
      X4 = Return on Equity (ROE) 

X5 = Loan Deposit Ratio (LDR) 
 

3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel dependen ( Y ) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham yang 

digunakan pada penelitian ini adalah harga saham tahunan pada saat 

dikeluarkannya laporan pada tahun penelitian yaitu 2007-2009 

2. Variabel Independen ( X ) 

Variabel independen dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut : 

X1 =  CAR 

Capital Adequacy ratio (CAR) dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan ekuitas bak dalam menunjang aktiva yang mengandung 

resiko, seperti kredit yang di berikan CAR dapat di hitung dengan cara 

sebagai berikut : 

CAR = ( modal / Aktva tertimbang  menurut resiko ) x 100 % 

X2 = ROA 



Earnings menggunakan rasio yang sama dengan rasio CAMEL pada aspek 

earnings versi Bank Indonesia Return On Asset Ratio (ROA). Dengan 

rumus : 

( Laba Sebelum Pajak / Total Aktiva ) x 100 % 

X3 = IRRR 

Asset Quality yang diukur dengan Interest Rate Risk Ratio (IRRR) 

menunjukkan resiko bahwa pendapatan bunga yang akan diterima dari 

aset-aset yang dimiliki oleh bank jumlahnya lebih kecil daripada beban 

bunga yang harus dibayar oleh bank kepada pemilik dana. Dengan rumus : 

Pendapatan Bunga / Beban Bunga 

X4 = ROE 

Management menggunakan penilaian kualitatif dimana akan memperoleh 

kesulitan dalam pengumpulan datanya. Untuk menilai kinerja empat aspek 

manajemen suatu bank, rasio keuangan dari Muljono (1999: 130) yang 

berkaitan dengan profitabilitas yaitu  Return on Equity (ROE). Dengan   

rumus : 

Return on Equity = laba bersih / modal 

X5 = LDR 

Liquidity, pada bank yang terbaik bisa dilakukan adalah menjaga agar 

tingkat likuiditas bank tersebut tetap pada batas-batas yang telah 

ditetapkan oleh manajemen perusahaan ataupun pemerintah dinilai dengan 

rasio LDR (Loan Deposit Ratio). Dengan rumus : 

 LDR = (Jumlah kredit yang diberikan/ Total Dana Pihak Ketiga + KLBI + 

Modal Inti) x 100 % 



3.8 Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu mengklasifikasikan, menghitung, 

membandingkan, menganalisis data yang ada, menggunakan bantuan rasio – rasio 

atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dalam satuan - satuan hitung. 

Adapun analisis data yang digunakan, yaitu :  

3.8.1 Analisis Statistik 

Untuk bisa menjawab rumusan masalah digunakan analisis regresi linier 

berganda (Multiple Linier Regression Analysis). Uji ini adalah alat analisis 

peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel 

terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional atau hubungan 

kausal antara variabel bebas (independent variable) dengan variabel terikat 

(dependent variable). 

Persamaan regresi yang digunakan adalah : 

Yi = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e 

 
Dimana :  
Y  = Harga Saham  
β0  = Konstanta dari persamaan regresi 
X1 = Capital Adequacy Ratio (CAR) 
X2 = Return On Asset Ratio (ROA) 
X3 = Interest Rate Risk Ratio (IRRR) 
X4 = Return on Equity (ROE) 
X5 = Loan Deposit Ratio (LDR) 
β1-5  = Koefisien regresi  
 

Model persamaan regresi linier berganda harus bersifat BLUE (Best Linier 

Unbiased Estimator), artinya pengambilan keputusan melalui uji t dan uji F tidak 

boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang bersifat BLUE, maka harus 



memenuhi asumsi dasar yaitu normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan 

heteroskedastisitas. Apabila salah satu dari keempat asumsi dasar tersebut tidak 

terpenuhi, maka persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE 

sehingga pengambilan keputusan melalui uji t dan uji F menjadi bias. 

3.8.2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual (µ) memiliki distribusi normal, yang berarti 

bahwa nilai variabel µ yang kecil mempunyai peluang yang lebih besar untuk 

teramati. Apabila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka koefisien penduga 

parameter model masih bersifat tidak bias dan terbaik. Tingkat keandalan penduga 

secara statistik tidak dapat diterapkan karena pada dasarnya uji-uji statistik seperti 

uji t dan uji F dibangun berdasarkan pada asumsi distribusi normal. Untuk 

mengetahui normalitas data dapat menggunakan metode grafik dimana deteksi 

tentang asumsi ini dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal 

grafik. Dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

tersebut, maka model regresi memenuhi asumsi ini.  

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi ini (Santoso, 

2000:214). 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

antar variabel bebas di dalam model regresi. Multikolinieritas yang tinggi dapat 



menyebabkan standard error dari koefisien regresi masing-masing variabel bebas 

menjadi semakin tinggi, sehingga terdapat sebagian besar atau semua variabel 

bebas yang tidak signifikan (Gujarati, 2003:369). Uji multikolinieritas dapat 

dilakukan dengan mendeteksi nilai R square dan signifikansi dari variabel yang 

digunakan. 

Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat diketahui melalui identifikasi 

statistik dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Apabila nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka variabel bebas mengalami 

gejala multikolinieritas, yang berarti bahwa terdapat korelasi diantara variabel 

bebas. 

Apabila terjadi korelasi diantara variabel bebas, maka salah satu variabel 

tersebut harus dihilangkan karena sudah terwakili oleh variabel bebas yang lain. 

Apabila gejala multikolinieritas diduga terjadi karena sampel yang digunakan 

terlalu sedikit, maka yang harus dilakukan adalah memperbesar ukuran sampel.  

c. Uji heteroskedastisitas 

Penyimpangan asumsi model klasik yang keempat adalah adanya 

heteroskedastisitas yang berarti jika varians dari variabel pengganggu satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya tidak sama maka dikatakan mengalami 

heteroskedastisitas dan jika variabel pengganggu dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas. 

Terjadinya gejala heteroskedastisitas dapat dilihat dari nilai standard error 

yang besar, sehingga hasil regresi menjadi tidak efisien. Untuk mengetahui 

terjadinya gejala heteroskedastisitas dalam model, digunakan grafik plot 

(scatterplot) antara nilai prediksi variabel tergantung (ZPRED) dengan nilai 



residualnya (SRESID). Deteksi adanya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada scatterplot antara ZPRED dan 

SRESID. Sumbu y adalah variabel terikat dan sumbu x adalah residual variabel 

terikat (variabel terikat yang diprediksi dikurangi variabel terikat aktual) yang 

telah distandarisasi. Apabila titik-titik dalam scatterplot menyebar secara acak 

serta tersebar baik di bawah maupun di atas angka 0 pada sumbu y, maka berarti 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. 

3.9. Metode Pengujian Hipotesis 

3.9.1. Pengujian Hipotesis Pertama 

  Melakukan analisis regresi linier berganda untuk melakukan pengujian 

variabel independen secara simultan (bersama-sama) maupun secara parsial 

(individual) terhadap variabel dependen. Pengujian yang akan dilakukan meliputi 

uji statistik t (t-test), dan uji statistik F (F-test). 

a. Uji t 

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh yang 

signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen. 

Nilai uji t diperoleh dengan bantuan program SPSS, yang hasilnya akan 

dibandingkan dengan t tabel pada derajat bebas tertentu dan tingkat 

kesalahan sebesar 5% (level of confidence 95%). 

Jika t hitung > t tabel, hal ini berarti bahwa variabel independen secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 



Jika t hitung < t tabel, hal ini berarti bahwa variabel independen secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, atau dengan 

melihat tingkat signifikan dalam SPSS. 

b. Uji F 

Uji yang dikenal juga sebagai overall significance test ini dilakukan 

dengan tujuan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh yang signifikan 

dari variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. 

Tahapan yang perlu dilakukan dalam uji F adalah: 

1. Menentukan null hypothesis (H0) dan alternative hypothesis (H1), 

yaitu: 

Jika model fungsi linier: 

H0: β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0 

Berarti rasio yang terdiri dari CAR, ROA, IRRR, ROE, LDR tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap harga saham.  

H1 : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ 0 

Berarti rasio yang terdiri dari CAR, ROA, IRRR, ROE, LDR 

berpengaruh secara simultan terhadap harga saham.  

2. Menentukan besarnya level of significance (α). 

Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5%. 

3. Menentukan signifikan tidaknya uji F. 

Karena pengujian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS, maka signifikan tidaknya uji F dapat dilihat dari 

angka signifikansi uji F. Jika angka signifikansi uji F lebih kecil 



dari tingkat signifikansi yang digunakan (α), maka H0 ditolak, 

sehingga H1 diterima. 

c. Koefisien determinasi (R2) 

Nilai koefisien determinasi menunjukkan sampai seberapa besar variasi 

perubahan variabel independen mampu menjelaskan variasi perubahan 

variabel dependen. Batasan dari nilai koefisien determinasi ini adalah 0 < 

R2 < 1. Apabila nilai dari koefisien determinasi sebesar 1 (100%), 

menunjukkan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0 menunjukkan 

tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.  

3.9.2. Pengujian Hipotesis kedua 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel paling dominan 

diuji dengan membandingkan nilai standardized coefficient beta dari masing–

masing variabel independent. Nilai tertinggi dari standardized coefficient beta 

suatu variabel independen menunjukkan pengaruh yang dominan dari variabel 

tersebut terhadap variabel dependennya. 

 

 
  



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Umum Obyek Penelitian 

  Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007, 2008 dan 

2009. Terdapat 22 perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan sebagai sampel penelitian. Berikut ini merupakan masing-masing 

sampel penelitian: 

1. PT. Bank Bumi Artha Tbk. 

Didirikan di jakarta pada tanggal 3 Maret 1967 dengan nama Bank Bumi 

Artha Indonesia. Pada tanggal 18 September 1976, Bank Bumi Artha mendapat 

izin Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menggabungkan usahanya 

dengan Bank Duta Nusantara.  

Pada tanggal 20 Agustus 1991 dengan persetujuan dari Bank Indonesia, 

Bank Bumi Arta ditingkatkan statusnya menjadi Bank Devisa. Sejak tanggal 14 

September 1992 dengan izin Menteri Kehakiman RI, nama Bank Bumi Arta 

Indonesia diganti menjadi Bank Bumi Artha. Penggantian nama ini dilakukan 

untuk memudahkan pengenalan masyarakat terhadap Bank Bumi Artha. 

Kemudian untuk memperkuat struktur permodalan dan operasional bank 

serta untuk lebih profesional dan transparan pada tanggal 1 Juni 2006 Bank 

Bumi Artha melaksanakan IPO (Initial Public Offering) dan mencatatkan 

sahamnya di Bursa Efek Jakarta. 

 

 



2. PT. Bank Capital Indonesia (Persero) Tbk. 

Pada awal pendirian tanggal 20 April 1989 PT Bank Capital Indonesia 

bernama PT Bank Credit Lyonnais Indonesia adalah bank campuran (joint 

venture) antara Credit Lyonnais SA, Perancis, salah satu bank terbesar di Perancis 

dengan PT Bank Internasional Indonesia, Tbk., Jakarta, salah satu bank terbesar di 

Indonesia. Bank telah memperoleh izin operasi sebagai bank umum dari Menteri 

Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. 119/KMK.013/1989 tanggal 25 

Oktober 1989. 

Dengan perubahan pemegang saham mayoritas pada 31 Agustus 2004 dari 

Credit Lyonnais S.A. kepada Sdr. Danny Nugroho, nama PT Bank Credit 

Lyonnais Indonesia diubah menjadi PT Bank Capital Indonesia (untuk selanjutnya 

disebut juga “Bank”), dan alamat Kantor Pusat Operasional Bank juga 

dipindahkan dari Suite 2311 Menara Mulia, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 9-11, 

Jakarta ke Sona Topas Tower (dahulu Menara BCD) lantai 16, Jl. Jendral 

Sudirman Kav. 26, Jakarta. Pada tanggal 27 Oktober 2008, Kantor Pusat Bank 

dari lantai 16 pindah ke lantai 12 gedung yang sama dalam rangka perluasan 

untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada para nasabah. 

Pada tanggal 4 Oktober 2007 dalam rangka memperkuat permodalan agar 

sejalan dengan Arsitektur Perbankan Indonesia, PT Bank Capital Indonesia telah 

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) 

dan menjadi bank publik. Nama Bank berubah menjadi PT Bank Capital 

Indonesia, Tbk. Posisi akhir Desember 2007 total ekuitas Bank mencapai Rp 

180,8 milyar. Total Ekuitas pada akhir Desember 2009 telah meningkat menjadi 

Rp 504,5 milyar. 



3. PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk. 

Pada tahun 1955, NV Perseroan Dagang Dan Industrie Semarang Knitting 

Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank Central Asia (BCA). Lalu pada 21 

Februari 1957 BCA mulai beroperasi dan berkantor pusat di Jakarta.  

Tahun 1977 BCA berkembang menjadi Bank Devisa. Pada Era 1980, 

Sejalan dengan deregulasi sektor perbankan di Indonesia, BCA mengembangkan 

jaringan kantor cabang secara luas.  

Pada tahun 2008-2009 BCA secara proaktif mengelola penyaluran kredit 

dan posisi likuiditas di tengah gejolak krisis global, sekaligus tetap memperkuat 

kompetensi utama sebagai bank transaksional. BCA telah menyelesaikan 

pembangunan mirroring IT system guna memperkuat kelangsungan usaha dan 

meminimalisasi risiko operasional. 

4.  PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. 

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) didirikan pada tahun 

1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 namanya menjadi 

Bank Danamon Indonesia hingga kini. Bank Danamon menjadi bank devisa 

swasta pertama di Indonesia tahun 1976 dan Perseroan Terbuka pada tahun 1989. 

Pada tahun 1997, sebagai akibat krisis moneter Asia, Bank Danamon 

mengalami kesulitan likuiditas dan diambil alih oleh Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN) sebagai bank BTO. Pada tahun 1999, Pemerintah 

Indonesia melalui BPPN merekapitalisasi Bank Danamon dengan obligasi 

pemerintah senilai Rp 32 triliun. Saat itu juga, sebuah bank BTO dilebur ke 

Perseroan sebagai bagian dari program pembenahan BPPN. 



Pada tahun 2000, delapan bank BTO lainnya dilebur ke dalam Bank 

Danamon. Namun sebagai surviving entity, Bank Danamon bangkit menjadi salah 

satu pilar perbankan nasional. 

Pada tahun 2003, Bank Danamon diambil alih oleh Konsorsium Asia 

Finance Indonesia sebagai pemegang saham pengendali. Dengan kendali 

manajemen baru, serta modal 180-hari pemetaan modal bisnis dan strategi baru, 

Bank Danamon terus menjalani perubahan transformasional yang dirancang untuk 

dijadikannya sebagai bank nasional terkemuka dan pelaku regional unggulan.  

5.  PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 

Pada tahun 1906 Himpoenan Soedara berdiri atas prakarsa 10 saudagar 

Pasar Baru. Tahun 1913 Disahkan sebagai Badan Hukum berstatus 

“Vereeniging”. Pada tahun 1975 Menjadi Badan Hukum dengan nama “PT. Bank 

Tabungan Himpunan Saudara 1906”. Medco Group pada tahun 1991 masuk 

menjadi Pemegang Saham Pengendali. 

Pada tahun 1993 bank mulai Beroperasi sebagai Bank Umum dengan 

nama “PT. Bank HS 1906” yang diikuti perubahan logo. Lalu pada tahun 2006 

Identitas korporat berubah dari Bank HS 1906 menjadi Bank Saudara sekaligus 

menjadi Perusahaan publik/terbuka. Pada tahun 2008, bank memperoleh Izin 

beroperasi menjadi Bank Devisa. Tahun 2009 Bank Saudara melakukan 

Penawaran Umun Terbatas-I (PUT-I) dengan Hak Memesan Efek Terlebih 

Dahulu (HMETD) sejumlah 750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta) saham, 

dengan nilai nominal Rp. 100 (Seratus rupiah) 

 

 



6. PT. Bank Internasional Indonesia (Persero) Tbk 

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) didirikan 15 Mei 1959. Setelah 

mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988, BII mencatatkan sahamnya di 

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau 

BEI) pada 1989. Sejak menjadi perusahaan publik, BII telah tumbuh menjadi 

salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia. 

BII merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Pada akhir tahun 

2009, jaringan BII meliputi 256 kantor domestik termasuk kantor cabang Syariah, 

ditambah tiga kantor luar negeri dan memiliki 772 ATM serta 15 CDM BII di 

seluruh Indonesia. BII bergerak di bidang Perbankan Konsumer, UKM & 

Komersial dan Korporasi. Bank mengelola total dana pihak ketiga sebesar lebih 

dari Rp48 triliun dan memiliki aset sebesar Rp61 triliun. 

7. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari 

program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. 

Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank 

Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan 

Indonesia, digabungkan ke dalam Bank Mandiri. Keempat Bank tersebut telah 

turut membentuk riwayat perkembangan perbankan di Indonesia dimana 

sejarahnya berawal pada lebih dari 140 tahun yang lalu. 

Setelah selesainya proses merger, Bank Mandiri kemudian memulai proses 

konsolidasi, termasuk pengurangan cabang dan pegawai. Selanjutnya diikuti 

dengan peluncuran single brand di seluruh jaringan melalui iklan dan promosi.  



Pada saat ini, Berkat kerja keras dari 22.909 pegawai yang tersebar di 

1.095 kantor cabang dalam negeri dan 5 kantor cabang luar negeri termasuk 

perwakilannya serta didukung oleh anak perusahaan yang bergerak di bidang 

pasar modal, perbankan syariah, asuransi jiwa, bank dengan fokus di segmen 

mikro dan pembiayaan konsumen, Bank Mandiri menyediakan solusi keuangan 

yang menyeluruh bagi perorangan dan perusahaan, baik swasta maupun milik 

Negara, komersial, usaha kecil dan mikro dengan kualitas pelayanan prima, 

dimana dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut Bank Mandiri mendapat 

penghargaan sebagai yang terbaik dalam halkualitas pelayanan.  

8. PT. Bank Mega Tbk. 

Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. Bank Karman 

yang didirikan pada tahun 1969 berkedudukan di Surabaya, selanjutnya pada 

tahun 1992 berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan melakukan relokasi 

Kantor Pusat ke Jakarta. Seiring dengan perkembangannya, PT. Mega Bank pada 

tahun 1996 diambil alih oleh PARA GROUP (PT. Para Global Investindo dan PT. 

Para Rekan Investama). Untuk lebih meningkatkan citra PT. Mega Bank, pada 

bulan Juni 1997 melakukan perubahan logo dengan tujuan bahwa sebagai 

lembaga keuangan kepercayaan masyarakat, akan lebih mudah dikenal melalui 

logo perusahaan yang baru tersebut. 

Pada tahun 2000 melakukan perubahan nama dari PT. Mega Bank menjadi 

PT. Bank Mega Tbk. Saat ini Bank telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia 

sebagai Bank Devisa sehingga memungkinkan memperluas dan menjangkau 

bisnis yang lebih luas lagi. 



Berdasarkan SK Menteri Hukum & HAM Nomor: W7-04909 HT.01.04-

TH.2007 tanggal 02 Mei 2007, perusahaan induk PT. Bank Mega Tbk. berubah 

nama dari sebelumnya PT. Para Inti Holdindo menjadi PT. CT Corpora. 

Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Hukum & HAM Nomor: C-03043 

HT.01.04-TH.2007 tanggal 13 Nopember 2007, juga telah dilakukan perubahan 

nama perusahaan pemegang saham mayoritas PT. Bank Mega Tbk. Dari PT. Para 

Global Investindo menjadi PT. Mega Corpora. 

9. PT. Bank Negara Indonesia Tbk. 

Didirikan pada tahun 1946, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

(“BNI”) adalah bank pertama yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah 

Indonesia. Pada awalnya BNI berfungsi sebagai bank sentral Republik Indonesia 

yang baru merdeka sebelum menjadi bank komersial di tahun 1955. Pada tahun 

1996, BNI menjadi bank BUMN pertama yang melaksanakan Penawaran Umum 

Saham Perdana dengan mencatatkan 25% sahamnya di Bursa Efek Jakarta 

(sekarang Bursa Efek Indonesia). 

Dengan total aktiva senilai Rp 227,5 triliun, BNI adalah bank terbesar ke-4 

di Indonesia berdasarkan jumlah aktiva. BNI melayani basis nasabah korporasi, 

komersial dan individu melalui jaringan pelayanan yang luas mencakup 1.071 

cabang domestik dan 5 cabang luar negeri, 4.003 unit ATM, serta layanan 

perbankan Internet dan SMS. 

Setelah hampir 65 tahun melayani negeri, BNI saat ini terus melangkah 

dengan mengutamakan praktik perbankan yang sehat untuk memastikan 

pertumbuhan pada masa mendatang serta peningkatan nilai bagi pemegang saham, 

nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. 



10. PT. Bank CIMB Niaga (Persero) Tbk. 

 Merupakan sebuah perusahaan perbankan yang mulai beroperasi pada 

tahun 1955 dengan sebuah kantor cabang dan memperoleh lisensi sebagai bank 

devisa pada tahun 1974. Perusahaan ini pernah masuk dalam program rekapitulasi 

sehingga disyaratkan membayar 20% dari dana rekapitulasi pada tahun 1998. 

11. PT. Bank NISP Tbk. 

 Merupakan sebuah perbankan yang sudah berkembang sejak tahun 1978. 

Sahamnya mayoritas dipegang oleh PT. Suryasono Sentosa 38.51%, PT. 

Udayawira Utama 38,51% dan publik 22,98%. Perusahaan ini beralamatkan di JL. 

Taman Cibeunying Selatan No. 31 Bandung 40114, telephone (022) 723 4123. 

12. PT. Bank Pan Indonesia (Persero) Tbk. 

Panin Bank merupakan salah satu bank komersial utama di Indonesia. 

Didirikan pada tahun 1971 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta 

tahun 1982 sebagai bank Go Public yang pertama.  

Pemegang saham Panin Bank adalah ANZ Banking Group of Australia 

(37,1%), Panin Life (45,9%) dan publik-domestik & internasional. Per Juni 2009, 

Panin Bank tercatat sebagai bank ke-7 terbesar di Indonesia dari segi total aset 

yang sebesar Rp 71,2 triliun, dengan permodalan mencapai sebesar Rp 9,8 triliun 

dan CAR 23,9%.  

Panin Bank memiliki jaringan usaha lebih dari 450 kantor di berbagai kota 

besar di Indonesia dan lebih dari 18.500 ATM ALTO dan jaringan ATM 

BERSAMA, Internet Banking, Mobile Banking dan juga Phone Banking dan Call 

Centre serta Debit Card bekerja sama dengan MasterCard, Cirrus dan Maestro 

yang dapat diakses secara internasional.  



13. PT. Bank Permata (Persero) Tbk. 

Permata Bank dibentuk pada tahun 2002 sebagai hasil merger lima bank di 

bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yaitu PT 

Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank 

Artamedia dan PT Bank Patriot. Pada tahun 2004, PT Astra International Tbk dan 

Standard Chartered Bank mengambil alih PermataBank dan melakukan 

perombakan organisasi secara menyeluruh. Sebagai wujud komitmennya terhadap 

PermataBank, kedua pemegang saham utama ini kemudian meningkatkan 

kepemilikan gabungannya menjadi 89,01% pada tahun 2006. 

Pada akhir tahun 2009, Permata Bank adalah bank ke-10 terbesar di 

Indonesia berdasarkan jumlah aset, hadir di 55 kota di seluruh Nusantara melalui 

279 kantor cabang konvensional maupun syariah serta 569 unit ATM. 

Dengan mendayagunakan kekuatan utamanya yaitu jaringan kantor cabang 

dan jalur distribusi yang luas, pelayanan prima serta pemegang saham yang unik, 

PermataBank terus membangun masa depannya di industri perbankan Indonesia 

dengan menghadirkan solusi inovatif yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah. 

14. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero ) Tbk 

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa 

Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der 

Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum 

Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 

1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.  

Sejak 1 agustus 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 

status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang 



kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah. Dengan meningkatnya dunia 

perbankan, maka pada tanggal 10 November 2003, status PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) berubah menjadi perusahaan publik dengan nama PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan dicatatkannya saham BRI di PT. Bursa 

Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang mana kepemilikannya masih 100% 

ditangan Pemerintah dan mencatatkan 30% sahamnya di Bursa Efek Jakarta, kini 

Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan kode saham BBRI. Saat ini saham Perseroan 

tergabung dalam indeks saham LQ45 dan termasuk salah satu saham blue chip di 

BEI 

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka 

Hingga akhir tahun 2009, BRI telah memiliki lebih dari 6.300 unit kerja yang 

terdiri dari Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor 

Kas, BRI Unit maupun Teras BRI. Selain memiliki jaringan kerja yang luas BRI 

juga memberikan layanan BRI Prioritas bagi nasabah pilihan di beberapa Kantor 

Cabang. Sedangkan untuk mendekatkan diri dengan nasabah, hingga 31 

Desember 2009 BRI memiliki 3.778 Anjungan Tunai Mandiri (ATM), 60 kiosk, 

20 Cash Deposit Machine (CDM), 6.398 Electronic Data Capture (EDC) dan 

terintegrasi ke lebih dari 25.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, dan ATM 

Prima. Selain jaringan ATM, layanan elektronik BRI juga dilengkapi oleh fasilitas 

phone banking 24-jam, SMS Banking dan Internet Banking. 

Sampai dengan 31 Desember 2009, BRI memiliki lebih dari 32 juta 

rekening yang terdiri dari nasabah perorangan, pelaku usaha mikro dan kecil, 

perusahaan menengah dan besar, baik lembaga swasta maupun pemerintahan. 

Pertumbuhan kredit mencapai 27,62% pada tahun 2009, sedangkan pertumbuhan 



DPK mencapai 26,12%. Pada penghujung 2009, Pemerintah Republik Indonesia 

memiliki 56,77% saham dan sisanya dimiliki oleh masyarakat pemodal. Nilai 

kapitalisasi pasar saham BRI pada akhir tahun 2009 mencapai Rp 94,37 triliun 

atau sekitar 4,82% dari total kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia.  

15. PT. Bank Swadesi Tbk. 

Keberadaan Bank Swadesi berawal dari sebuah bank pasar bernama Bank 

Pasar Swadesi yang berdiri pada tahun 1968 di Surabaya. Pada tahun 1984, 

kepemilikan Bank diambil alih oleh Keluarga Chugani yang menumbuh-

kembangkan bank ini sehingga pada tanggal 2 September 1989, Bank Swadesi 

secara resmi beroperasi menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swadesi. 

Pada tahun 1990, Bank Swadesi melakukan penggabungan usaha (merger) 

dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Panti Daya Ekonomi yang berkedudukan di 

Surakarta. Pada tahun 1992 Bank Swadesi menjalankan usaha sebagai pedagang 

valuta asing. 

Pada tanggal 11 November 1994 Bank Swadesi mendapatkan peningkatan 

status dari Bank Indonesia dan secara resmi beroperasi menjadi Bank Devisa. 

Pada tahun 2002 Bank Swadesi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan 

tercatat sebagai lembaga perbankan ke-22 yang "go public". Sampai akhir tahun 

2007, Bank Swadesi telah mengembangkan Jaringan operasional di dua kota 

terbesar di Indonesia yaitu Jakarta dan Surabaya dengan Jaringan unit kerja terdiri 

dari 4 Kantor Cabang, 5 Kantor Cabang Pembantu, 5 Kantor Kas dan 1 unit mobil 

kas keliling.  

Untuk dapat mewujudkan Visi, Misi dan sekaligus memperkuat posisinya 

dipeta perbankan nasional, Bank Swadesi memandang perlu untuk menjalin 



aliansi strategis dengan mengundang investor yang kuat. Upaya tersebut 

direalisasikan dengan penandatanganan Akta Akuisisi antara pemegang saham 

mayoritas Bank Swadesi dengan Bank Of India terkait dengan pengambilalihan 

saham sebanyak 235.600.000 lembar saham atau yang mewakili 76% dari 

keseluruhan saham Bank Swadesi pada tanggal 22 Juni 2007. Dengan demikian 

secara resmi Bank of India telah menjadi pemegang saham mayoritas dan 

mengambil alih pengendalian Bank Swadesi. 

16.  PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. 

Berawal dari sebuah Lembaga Keuangan Bukan Bank bernama PT Inter 

Pacific Financial Corporation, didirikan pada tanggal 7 September 1973, yang 

merupakan perusahaan patungan antara : PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) 

Jakarta, INDONESIA; Continental Bank S.A./NV. Brussels  BELGIA; The 

Sanwa Bank Ltd. Osaka, JEPANG dan Credit Commercial De France S.A. Paris, 

PERANCIS.  

Tanggal 23 Desember 2003, Bank Indonesia memberikan ijin untuk 

mengambilalih kepemilikan saham sebesar 99,11% kepada konsorsium PT. Bank 

Artha Graha dan PT. Cerana Arthaputra. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa PT. Bank Inter-Pacific Tbk., 14 April 2005, disetujui penggabungan 

usaha PT. Bank Artha Graha ke dalam PT. Bank Inter-Pacific Tbk. 

Pada tanggal 15 Juni 2005, Bank Indonesia memberi ijin penggabungan 

usaha (merger) PT. Bank Artha Graha ke dalam PT. Bank Inter-Pasific Tbk. 

Tanggal 11 Juli 2005 BANK ARTHA GRAHA telah efektif bergabung dengan 

PT. Bank Inter-Pasific Tbk, dan pada tanggal 14 Juli 2005 (berdasarkan surat ijin 



dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No.C-19621 HT.01.04.TH2005) 

berubah nama menjadi PT Bank Artha Graha Internasional Tbk 

17.  PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. 

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk dibentuk pada tanggal 10 Januari 

1990 yang memiliki visi “Menjadi salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia 

dalam nilai aset, profitabilitas, dan tingkat kesehatan”. Misi Bank Mayapada 

adalah Mempertahankan operasional bank yang sehat dan memberikan nilai 

tambah maksimum kepada nasabah, karyawan, pemegang saham, dan pemerintah. 

Kantor pusat dan Kantor Pusat Operasional Bank Mayapada terletak di Mayapada 

Tower, Ground floor-3rd floor Jalan Jendral Sudirman Kav.28 Jakarta. 

 18. PT. Bank Victoria Internasional Tbk 

PT Bank Victoria International Tbk. berdiri sejak tahun 1992 dan memulai 

kegiatan operasional sebagai Bank Umum sejak 5 Oktober 1994. Bank Victoria 

terus mengukuhkan eksistensi sebagai bank retail dalam persaingan di dunia 

perbankan nasional. Hingga akhir 2009, Bank Victoria telah memiliki 76 jaringan 

kantor yang siap melayani nasabah khususnya di daerah Jabodetabek. Sebagai 

bank publik, Bank Victoria telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia 

sejak tahun 1999 dan hingga saat ini aktif melaksanakan aksi korporasi seperti 

penawaran umum terbatas dan menerbitkan obligasi. Selain itu, untuk mendukung 

Arsitektur Perbankan Indonesia, pada tahun 2007 Bank Victoria telah melakukan 

akuisisi terhadap Bank Swaguna, dan mempersiapkan konversi Bank Swaguna 

sebagai Bank Victoria Syariah sehingga dapat resmi beroperasi pada tahun 2010. 

Sampai dengan 31 Desember 2009, Bank Victoria berhasil mencatat total aset 

sebesar Rp 7,36 triliun dan memiliki 76 jaringan kantor. Hal ini tercapai berkat 



kerja keras dan komitmen tim manajemen serta di dukung oleh lebih dari 700 

orang karyawan. Bank Victoria berkomitmen untuk mengokohkan diri dalam 

dunia perbankan Indonesia serta mewujudkan visinya sebagai Bank ritel nasional 

yang kokoh, sehat, efisien serta terpercaya. 

19. PT. Bank Bumi Putera Indonesia Tbk 

PT Bank Bumiputera Indonesia yang didirikan secara sah di Jakarta 

berdasarkan Akta Pendirian nomor 49 tanggal 31 Juli 1989, dibuat di hadapan Ny. 

Sri Rahayu SH, notaris di Jakarta. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi 

sebagai Bank Umum berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. 10/KMK.013/1990 pada tanggal 4 Januari 

1990 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

22/1147/UPPS/PSbD tanggal 20 Januari 1990. Berdasarkan Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia No. 30/146/ KEP/DIR tanggal 5 Desember 1997, 

Perseroan secara resmi mulai beroperasi sebagai Bank Devisa dari tanggal 5 

Desember 1997. Perseoran memperolah status sebagai Bank Persepsi dan Bank 

Devisa Persepsi Kas Negara untuk menerima setoran-setoran pajak dan bukan 

pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S 

485/MK.03/1998 tanggal 8 September 1998. 

Visi Bank Bumi Putera adalah menjadi 20 Bank Fokus terkemuka dengan 

spesialisasi utama pada consumer banking dengan layanan nasabah yang unggul, 

penerapan manajemen risiko yang efektif dan tata kelola perusahaan yang baik. 

Misi Bank Bumi Putera adalah Bank Sahabat Keluarga yang memberikan 

keuntungan dengan fokus kepada bisnis konsumer yang menyediakan layanan 

kepada nasabahdan inovasi produk yang berkelas. Selain visi dan misi diatas, 



Bank Bumiputera juga memiliki objektif, yakni menetapkan target untuk menjadi 

salah satu “Bank Jangkar” di segmen Bank Fokus sesuai dengan Arsitektur 

Perbankan Indonesia (API). 

20. PT. Bank Windu Kentjana Internasional Tbk 

 PT. Bank Multicor yang didirikan pada tanggal 2 April 1974 berdasarkan 

Akta No.4 dari Bagijo, SH, notaris di Jakarta. Dimana akte pendirian ini disahkan 

oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. Y.A 

5/369/19 tanggal 12 Oktober 1974. Perusahaan ini bertempat di Jakarta dengan 

Kantor Pusat di Plaza Abda Lantai 28 Jalan Jendral Sudirman Kav 59 Jakarta. 

Bank Multicor memiliki 13 kantor kas yang semuanya berlokasi di Jakarta.  

 Untuk memperkuat Struktur Permodalan terkait API, para pemegang 

saham Bank Multicor dan Bank Windu Kentjana telah menyetujui untuk 

melakukan merger. Dalam penggabungan ini Bank Multicor tetap berdiri dan 

Bank Windu Kentjana sebagai perusahaan yang akan bergabung. Berdasarkan 

keputusan Guberbur bank Indonesia No.9/67/KEP.GBI/2007 tanggal 18 

Desember 2007, BI telah memberikan izin penggabungan usaha kedua bank 

tersebut yang mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar 

PT. Bank Multicor Tbk, Perusahaan Hasil Penggabungan Oleh Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-00982.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 8 

Januari 2008. Dengan efektifnya penggabungan, maka seluruh kepemilikan saham 

Bank Windu Kentjana dihapuskan serta dilakukan konversi dan alokasi saham. 

21. PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 

PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk berlokasi di Bandung. Bank 

Parahyangan dibentuk dengan disahkan notaris, No.47 pada tanggal 18 Januari 



1972, oleh Komar Andasasmita, SH. Bank Parahyangan adalah bank umum yang 

memiliki kantor pusat di Jalan Ir.H.Juanda No.95 Bandung. Hingga tanggal 30 

September 2009 Bank Parahyangan memiliki satu (1) kantor pusat, Sembilan (9) 

kantor cabang, dan dua puluh (20) kantor kas, serta tiga belas (13) kantor 

pembayaran. Sebagai Bank Publik, Bank Parahyangan mencatatkan sahamnya 

pada tanggal 10 Januari 2001 di Bursa Efek Jakarta.  

22. PT. Bank Bukopin Tbk 

PT. Bank Bukopin Tbk, yang sejak berdirinya tanggal 10 Juli 1970 

menfokuskan diri pada segmen UMKMK, saat ini telah tumbuh dan berkembang 

menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi 

aset. Seiring dengan terbukanya kesempatan dan peningkatan kemampuan 

melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin telah 

mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan konsumer. Operasional 

Bank Bukopin kini didukung oleh lebih dari 280 kantor yang tersebar di 22 

provinsi di seluruh Indonesia yang terhubung secara real time on-line. Bank 

Bukopin juga telah membangun jaringan micro-banking yang diberi nama 

“Swamitra”, yang kini berjumlah 543 outlet, sebagai wujud program kemitraan 

dengan koperasi dan lembaga keuangan mikro. Dengan struktur permodalan yang 

semakin kokoh sebagai hasil pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) pada bulan 

Juli 2006, Bank Bukopin terus mengembangkan program operasionalnya dengan 

menerapkan skala prioritas sesuai strategi jangka pendek yang telah disusun 

dengan matang. Penerapan strategi tersebut ditujukan untuk menjamin 

dipenuhinya layanan perbankan yang komprehensif kepada nasabah melalui 



jaringan yang terhubung secara nasional maupun internasional, produk yang 

beragam serta mutu pelayanan dengan standar yang tinggi. 

PT. Bank Bukopin Tbk, sebagai lembaga perbankan yang terpercaya 

dengan struktur keuangan yang kokoh, sehat dan efisien. Keberhasilan 

membangun kepercayaan tersebut akan mampu membuat Bank Bukopin tetap 

tumbuh memberi hasil terbaik secara berkelanjutan. Perusahaan ini beralamat jln. 

Melawai Raya No. 66 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, Telp : 021-

72789683 

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 

 Deskripsi variabel penelitian berikut ini akan dipaparkan data penelitian 

dari mulai tahun 2007 sampai dengan 2009. Deskripsi variabel tersebut meliput 

mean atau rata – rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum 

4.2.1.   Capital Adequacy Ratio ( CAR ) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio modal terhadap total aset. 

Penjelasan  rasio CAR yang tinggi mencerminkan kekuatan dan kesehatan bank 

dan kualitas manajemen yang lebih tinggi. Ini juga merupakan tanda baik akan 

kemampuan bank menghindari kebangkrutan. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.1 
Hasil Perhitungan CAR Tahun 2007 – 2009 

 
No 
  

 
Bank 

 

Tahun    
Rata -rata  2007 2008 2009 

1 BRI           15,84 13,18 13,2        14,07  
2 MANDIRI       20,75 15,66 15,43        17,28  
3 BCA           19,20 15,80 15,30        16,77  
4 NISP          16,15 17,01 18,00        17,05  
5 PANIN         21,58 20,31 21,79        21,23  
6 BII           20,21 19,44 14,71        18,12  
7 PERMATA       10,27 10,76 12,16        11,06  
8 NIAGA         17,03 15,59 13,59        15,40  
9 CAPITAL       19,84 25,62 29,64        25,03  

10 ARTHA GRAHA   12,24 14,9 13,77        13,64  
11 BNI           15,74 13,59 13,78        14,37  
12 DANAMON       19,30 13,37 17,55        16,74  
13 BUMI ARTHA    34,30 24,02 18,68        25,67  
14 HIMPUNAN      14,99 12,75 13,96        13,90  
15 MEGA          11,84 16,02 18,01        15,29  
16 SWADESI       20,64 33,27 22,90        25,60  
17 BUKOPIN       12,84 11,20 14,36        12,80  
18 WINDU         30,84 23,02 20,88        24,91  
19 MAYAPADA      29,95 23,69 29,37        27,67  
20 NUSANTARA     17,00 14,04 12,56        14,53  
21 VICTORIA      15,43 19,77 16,86        17,35  
22 BUMI PUTERA   11,86 11,78 11,19        11,61  

Sumber : Data laporan keuangan  

Hasil perhitungan menunjukkan nilai rata – rata CAR selama tahun 2007 

sampai 2009 sebesar 17,73. Nilai CAR tertinggi di tahun 2007 pada Bank Bumi 

Artha dengan nilai 34,20 dan terendah di tahun 2007 pada bank Permata 10,27 

4.2.2. Return On Asset Ratio (ROA) 

 Return On Asset Ratio (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen perusahaan dalam memperoleh  keuntungan (laba) dari pengelolaan 

aktiva yang dimiliki. Sedangkan dalam sistem CAMEL Bank Indonesia, ROA 

dihitung dengan menggunakan laba sebelum pajak. Makin besar nilai rasio, makin 



baik pula kinerja bank dalam menghasilkan laba sebelum pajak. Selanjutnya, 

harga saham perusahaan perbankan akan meningkat di pasar modal. 

Tabel 4.2 
Hasil Perhitungan ROA Tahun 2007 – 2009 

 
No 

 

 
Bank 

 

Tahun  
Rata - rata 2007 2008 2009 

1 BRI           4,61 1,18 3,73          3,17  
2 MANDIRI       2,30 2,50 3,00          2,60  
3 BCA           3,33 3,40 3,40          3,38  
4 NISP          1,31 1,54 1,79          1,55  
5 PANIN         0,85 1,75 1,78          1,46  
6 BII           0,65 0,84 -0,07          0,47  
7 PERMATA       1,90 1,70 1,40          1,67  
8 NIAGA         1,61 0,66 1,66          1,31  
9 CAPITAL       2,13 1,14 1,42          1,56  

10 ARTHA GRAHA   0,29 0,34 0,44          0,36  
11 BNI           0,85 1,12 1,72          1,23  
12 DANAMON       3,12 1,43 3,15          2,57  
13 BUMI ARTHA    1,68 2,07 2,31          2,02  
14 HIMPUNAN      2,16 1,90 1,48          1,85  
15 MEGA          2,33 1,53 1,77          1,88  
16 SWADESI       1,20 2,53 3,53          2,42  
17 BUKOPIN       1,09 1,13 1,97          1,40  
18 WINDU         0,80 0,17 0,57          0,51  
19 MAYAPADA      1,64 1,27 0,40          1,10  
20 NUSANTARA     0,84 0,77 0,75          0,79  
21 VICTORIA      1,64 0,88 1,10          1,21  
22 BUMI PUTERA   0,57 0,09 0,07          0,24  

Sumber : Data laporan keuangan 

Hasil perhitungan menunjukkan nilai rata – rata ROA selama tahun 2007 

sampai 2009 sebesar 1,58 %. Nilai ROA tertinggi di tahun 2007 pada Bank BRI 

dengan nilai 4,61% dan terendah di tahun 2009 pada Bank Internasional Indonesia 

sebesar – 0,07 %. 

 

 



4.2.3 Interest Rate Risk Ratio ( IRRR ) 

 Interest Rate Risk Ratio (IRRR) menunjukkan resiko bahwa pendapatan 

bunga yang akan diterima dari aset-aset yang dimiliki oleh bank jumlahnya lebih 

kecil dari pada beban bunga yang harus dibayar oleh bank kepada pemilik dana. 

Rasio ini dipilih karena rasio ini dapat menunjukkan kualitas aktiva bank dalam 

menghasilkan pendapatan (bunga) bagi bank tersebut. Makin besar nilainya, 

kualitas aktiva bank yang bersangkutan berarti makin bagus juga sehingga harga 

saham bank di bursa efek akan meningkat pula. 

Tabel 4.3 
Hasil Perhitungan IRRR Tahun 2007 – 2009 

 
No 
  

 
Bank 

 

Tahun   
Rata-rata 2007 2008 2009 

1 BRI           2,55 2,33 1,88       2,25  
2 MANDIRI       1,07 1,18 1,06       1,10  
3 BCA           1,42 1,78 1,86       1,69  
4 NISP          0,84 0,52 1,09       0,82  
5 PANIN         1,08 0,74 0,78       0,87  
6 BII           0,84 0,86 0,99       0,90  
7 PERMATA       1,28 1,07 0,90       1,08  
8 NIAGA         1,11 0,96 1,19       1,09  
9 CAPITAL       0,58 0,51 0,56       0,55  

10 ARTHA GRAHA   0,48 0,49 0,45       0,47  
11 BNI           0,50 1,48 1,34       1,11  
12 DANAMON       1,59 1,59 1,64       1,61  
13 BUMI ARTHA    1,05 0,75 1,22       1,01  
14 HIMPUNAN      0,71 1,36 0,72       0,93  
15 MEGA          1,74 1,15 1,06       1,32  
16 SWADESI       0,52 0,83 0,88       0,74  
17 BUKOPIN       0,67 0,77 0,60       0,68  
18 WINDU         0,86 0,63 0,53       0,67  
19 MAYAPADA      0,80 1,91 1,74       1,48  
20 NUSANTARA     1,03 0,56 0,55       0,71  
21 VICTORIA      0,28 0,29 0,24       0,27  
22 BUMI PUTERA   0,98 0,60 0,74       0,77  

      Sumber : Data laporan keuangan 



Hasil perhitungan menunjukkan nilai rata – rata IRRR selama tahun 2007 

sampai 2009 sebesar 1,00 %. Nilai IRRR tertinggi di tahun 2007 pada Bank BRI 

dengan nilai 2,55% dan terendah di tahun 2009 pada Bank Victoria sebesar  

0,24%. 

4.2.4. Return on Equity  (ROE) 

 Return on Equity (ROE) Rasio ini menurut Muljono (1999: 130) sesuai 

digunakan di dunia perbankan untuk membandingkan antara laba bersih bank 

dengan modal bank sendiri. Selain dapat digunakan untuk menunjukkan 

profitabilitas bank, ROE sebenarnya juga dapat digunakan untuk menunjukkan 

kemampuan pihak manajemen bank dalam memanfaatkan modal sendiri dari bank 

agar menghasilkan laba bersih bagi perusahaan. Meningkatnya nilai ROE 

menunjukkan meningkatnya kinerja suatu bank sehingga harga sahamnya di pasar 

modal akan meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.4 
Hasil Perhitungan ROE Tahun 2007 – 2009 

 
No 
  

 
Bank 

 

ROE  
Rata - rata 2007 2008 2009 

1 BRI           31,64 34,50 35,22       33,79  
2 MANDIRI       15,80 18,10 22,1       18,67  
3 BCA           26,70 30,20 31,8       29,57  
4 NISP          8,71 9,18 11,86         9,92  
5 PANIN         18,98 10,16 10,40       13,18  
6 BII           6,73 9,21 -0,80         5,05  
7 PERMATA       18,10 12,40 13,30       14,60  
8 NIAGA         19,18 7,08 16,20       14,15  
9 CAPITAL       23,61 8,26 10,36       14,08  

10 ARTHA GRAHA  3,01 4,13 4,60         3,91  
11 BNI           8,03 9,01 16,34       11,13  
12 DANAMON       22,9 16,12 17,54       18,85  
13 BUMI ARTHA    7,53 9,44 8,93         8,63  
14 HIMPUNAN      18,20 16,12 14,58       16,30  
15 MEGA          25,52 20,47 18,72       21,57  
16 SWADESI       7,70 10,48 13,36       10,51  
17 BUKOPIN       10,77 18,92 15,67       15,12  
18 WINDU         5,45 1,72 5,81         4,33  
19 MAYAPADA      4,27 4,41 5,81         4,83  
20 NUSANTARA     10,77 8,68 8,29         9,25  
21 VICTORIA      15,41 7,82 8,00       10,41  
22 BUMI PUTERA   4,08 0,37 0,98         1,81  

        Sumber : Data laporan keuangan  

Hasil perhitungan menunjukkan nilai rata – rata ROE selama tahun 2007 

sampai 2009 sebesar 13,16 %. Nilai ROE tertinggi di tahun 2009 pada Bank BRI 

dengan nilai 35,22% dan terendah di tahun 2009 pada Bank Internasional 

Indonesia sebesar  -0,80 %.  

4.2.5. Loan to Deposit Ratio ( LDR ) 

 Loan to Deposit Ratio (LDR) ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu 

bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap 

dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas 



bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah akan semakin besar. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit 

kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, 

simpanan berjangka, sertifikat deposito. 

Tabel 4.5 
Variabel LDR Tahun 2007 - 2009 

 
No 
  

 
Bank 

  

Tahun   
Rata-rata 2007 2008 2009 

1 BRI           68,80 79,93 80,88     76,54  
2 MANDIRI       46,32 52,21 53,66     50,73  
3 BCA           43,60 53,80 50,30     49,23  
4 NISP          89,14 76,69 72,39     79,41  
5 PANIN         92,36 78,93 73,31     81,53  
6 BII           64,69 69,61 69,08     67,79  
7 PERMATA       88,00 81,80 90,60     86,80  
8 NIAGA         70,74 77,74 83,42     77,30  
9 CAPITAL       73,26 67,72 49,65     63,54  

10 ARTHA GRAHA  82,22 93,47 84,04     86,58  
11 BNI           60,64 68,61 64,06     64,44  
12 DANAMON       73,78 75,93 74,75     74,82  
13 BUMI ARTHA    51,99 59,86 50,58     54,14  
14 HIMPUNAN      92,38 88,65 83,44     88,16  
15 MEGA          76,74 64,67 56,82     66,08  
16 SWADESI       62,10 83,11 81,10     75,44  
17 BUKOPIN       42,63 75,28 58,56     58,82  
18 WINDU         36,08 50,82 57,82     48,24  
19 MAYAPADA      90,88 100,20 83,77     91,62  
20 NUSANTARA     44,57 59,35 66,35     56,76  
21 VICTORIA      55,92 53,46 50,43     53,27  
22 BUMI PUTERA   84,50 90,44 80,34     85,09  

         Sumber : Data laporan keuangan  

Hasil perhitungan menunjukkan nilai rata – rata LDR selama tahun 2007 

sampai 2009 sebesar 69,83 %. Nilai LDR tertinggi di tahun 2008 pada Bank 

Mayapada dengan nilai 100,20% dan terendah di tahun 2007 pada Bank Windu 

Kentjana sebesar  36,08 %. 



4.3. Analisa Model dan Pembuktian Hipotesis 

Analisis model pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

regresi linier berganda. Uji ini dipilih karena bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas yang berjumlah lebih dari 1 terhadap variabel terikat. 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah CAR, ROA IRRR, ROE, dan LDR. 

Sedangkan variable terikat adalah harga saham. 

4.3.1. Pengujian Asumsi Regresi 

 Untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan merupakan model 

regresi yang menghasilkan estimator linier yang tidak bias (Best Linier Unbiased 

Estimation), maka dilakukan pengujian gejala penyimpangan asumsi model klasik 

(Algifari, 2000:83). Dalam model regresi linier ada beberapa asumsi yang harus 

dipenuhi yang sangat berpengaruh terhadap hasil regresi adalah : 

1.  Normalitas 

Normalitas residual dapat diketahui dengan cara melihat grafik P – P plot. 

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Dari Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Berikut adalah gambar normalitas 

data setelah dilakukan outlier : 

 

 

 

 

 



Gambar 4.1 

Grafik Normalitas P – P plot 
 

 

Sumber : print out spss 

2.   Pengujian Gejala Multikolinearitas 

Gejala multikolinearitas adalah gejala baru atau kolinearitas ganda antar 

variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas pada model 

regresi di uji dengan menggunakan multikolinearitas dapat diukur dengan 

Variance Inflation Factor (VIF). Multikolinearitas terjadi apabila nilai VIF ≥ 10. 

hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel VIF Keterangan 

CAR 1.320 Bebas multikol 

ROA 2.870 Bebas multikol 

IRRR 1.868 Bebas multikol 

ROE 3.740 Bebas multikol 

LDR 1.155 Bebas multikol 

    Sumber : Data diolah  
 



Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semua variabel bebas yaitu 

CAR, ROA, IRR, ROE, dan LDR mempunyai nilai VIF < 10. Hal ini dapat 

disimpulkan  bahwa pada model regresi tidak terjadi Multikolinearitas. 

3. Pengujian Gejala Heteroskedastisitas 

Pengujian gejala heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara variabel penggangu dengan variabel bebasnya. Jika 

terjadi gejala homoskedastisitas pada model yang digunakan, berarti tidak terjadi 

hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebas, sehingga variabel 

tergantung benar-benar hanya dijelaskan oleh variabel bebasnya. Uji gejala 

heterokedastisitas juga dapat diketahui dengan menggunakan scatter analisis. Jika 

titik – titik menyebar dan tidak membentuk pola yang khas maka uji regresi tidak 

terkena asumsi heteroskedastis. Berikut hasil selengkapnya  

Gambar 4.2 

Grafik Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Scaterplot 

 
 

Gambar diatas dapat dilihat bahwa titik – titik menyebar tidak membentuk 

pola yang khas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala 



homokedastis atau tidak terjadi hubungan antara variabel penggangu dengan 

variabel bebas, sehingga variabel tergantung benar-benar hanya dijelaskan oleh 

variabel bebas. 

4.3.2 Analisis Hasil Perhitungan Model Regresi  

 Berikut adalah hasil uji regresi linier berganda yang menguji pengaruh 

variabel bebas yang terdiri dari  CAR, ROA, IRRR, ROE, dan LDR terhadap 

harga saham selengkapnya : 

Tabel 4.8 

Koefisien Regresi Linier Berganda 
Variabel  Koefisien Regresi  

Unstandardized 
Koefisien Regresi 
Standardized 

t Sig t Keterangan 

CAR (X1) 
ROA (X2) 
IRRR (X3) 
ROE (X4) 
LDR (X5) 

0,647 
4,248 
18,664 
0,981 
-0,204 

0,248 
0,288 
0,628 
0,564 
-0,213 

2,570 
2,017 
5,456 
3,464 
-2,356 

0,013 
0,048 
0,000 
0,001 
0,022 

Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 

R                             = 0,758 

R2                            = 0,575 

Fhitung                                  = 16,248 

Sig F                       = 0,000 

Sumber : Data diolah  

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diatas maka dapat dirumuskan 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = -3.209 + 0.248 X1 + 0.288X2 + 0.628X3 + 0.564X4 - 0.213X5 

Keterangan : 

Y = Harga Saham  

X1 = Capital Adequacy Ratio (CAR) 

X2 = Return On Asset (ROA) 

X3 = Interest Rate Risk Ratio (IRRR) 



X4 = Return On Equity (ROE) 

X5 = Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Dari hasil persamaan regresi diatas maka dapat diketahui bahwa : 

1. a = - 3,209 

Nilai konstanta menunjukkan angka – 3,209. Hal ini berarti bahwa jika 

tidak ada variabel Capital Adequacy Ratio(X1), Return On Asset (X2), Interest 

Rate Risk Ratio (X3), Return On Equity(X4), dan Loan to Deposit Ratio(X5) atau 

dengan kata lain jika nilai X1, X2, X3, X4, dan X5 adalah 0, maka nilai rasio saham 

adalah sebesar – 320,9 %. Dapat diartikan bahwa harga saham akan turun sebesar 

320,9 % tanpa adanya variabel Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, Interest 

Rate Risk Ratio, Return On Equity, dan Loan to Deposit Ratio. 

2. b1=  0,248 

Nilai koefisien b1 adalah sebesar 0,248. Artinya bahwa setiap terjadi 

kenaikan variabel Capital Adequacy Ratio sebesar 1%, maka akan terjadi 

kenaikan harga saham sebesar 24,8%. Hal ini akan terjadi dengan asumsi bahwa 

variabel independen lainnya adalah tetap.  

3. b2=0,288 

Koefisien regresi b2 sebesar  0,288. Artinya bahwa setiap terjadi kenaikan 

variabel Return On Assetsebesar 1%, maka akan terjadi kenaikanharga saham 

sebesar 28,8%. Hal ini akan terjadi dengan asumsi bahwa variabel independen 

lainnya adalah tetap. 

4. b3= 0,628 

Koefisien regresi b3 sebesar 0,628. Artinya bahwa setiap terjadi kenaikan 

variabel Interest Rate Risk Ratio sebesar 1%, maka akan terjadi kenaikanharga 



saham sebesar 62,8%. Hal ini akan terjadi dengan asumsi bahwa variabel 

independen lainnya adalah tetap. 

5. b4= 0,564 

Koefisien regresi b4 sebesar - 0,564. Artinya bahwa setiap terjadi kenaikan 

variabel Return On Equitysebesar 1%, maka akan terjadi kenaikanharga saham 

sebesar 56,4%. Hal ini akan terjadi dengan asumsi bahwa variabel independen 

lainnya adalah tetap. 

6. b5= -0,213 

Koefisien regresi b5 sebesar -0,213. Artinya bahwa setiap terjadi kenaikan 

variabel Loan to Deposit Ratio sebesar 1%, maka akan terjadi penurunanharga 

saham sebesar 21,3%. Hal ini akan terjadi dengan asumsi bahwa variabel 

independen lainnya adalah tetap. 

4.3.3 Koefisien Determinasi Berganda  

Pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai R2 atau koefisien determinasi 

adalah sebesar 0.575, hal ini berarti bahwa perubahan variabel harga saham(Y) 

yang disebabkan oleh adanya CAR, ROA, IRRR, ROE, dan LDRadalah sebesar 

0.575atau 57,5 % sedangkan sisanya sebesar 0,425 atau 42,5 % dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian.  

4.3.4 Pembuktian hipotesis 

 Untuk melakukan pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama 

dengan menggunakan teknik statistik uji-F.  

Hipotesis statistik dari model analisis regresi adalah sebagai berikut : 



1. H0 :β1 =β2 = β3 =β4 = β5 = 0, berarti variabel CAR, ROA, IRRR, ROE, dan 

LDR secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham. 

2. H1 : β1 ≠ β2 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠0, berarti variabel CAR, ROA, IRRR, 

ROE, dan LDR secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham 

Untuk mengetahui apakah hasil pengujian secara bersama - sama terdapat 

pengaruh yang signifikan dan hipotesis penelitian terbukti kebenarannya maka 

menggunakan aturan sebagai berikut : 

1. Jika signifikansi uji F lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel CAR, ROA, IRRR, ROE, dan LDR secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham 

(menolak H0 dan menerima H1), sehingga hipotesis terbukti kebenarannya 

2. Jika signifikansi uji F lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel variabel CAR, ROA, IRRR, ROE, dan LDR secara bersama-sama 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai uji F adalah sebesar 16,248 

dengan tingkat signifikansi 0.000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel CAR, ROA, IRRR, ROE, dan LDR 

secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Yang 

berarti menerima H1 dan menolak Ho. 

 Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan uji F maka langkah 

selanjutnya melakukan pengujian dengan uji t, karena apabila ada pengaruh secara 



bersama – sama maka sekurang – kurangnya ada 1 variabel yang berpengaruh 

parsial.   

Untuk mengetahui apakah hasil pengujian secara parsial terdapat pengaruh 

secara signifikan, digunakan aturan pembacaan sebagai berikut : 

1. Jika signifikansi uji t lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa CAR, ROA, IRRR, ROE dan LDR secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

2. Jika signifikansi uji t lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

CAR, ROA, IRRR, ROE dan LDR secara parsial berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham. 

Tabel 4.9 

Pengujian Hipotesis Pengaruh  Parsial 

Variabel Beta t hitung Sig. 

CAR 0.248 2.570 0.013 
ROA 0.288 2.017 0.048 
IRRR 0.628 5.456 0.000 
ROE 0.564 3.464 0.001 
LDR -0.213 -2.356 0.022 

 Sumber : Data diolah  
 
Hasil pengujian parsial pada tabel 4.9  menunjukkan : 

1. Nilai uji t variabel CAR adalah sebesar 2,570 dengan tingkat signifikansi 

0.013. Nilai signifikansi uji t ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 

sehingga Ho ditolak 

2. Nilai uji t variabel ROA adalah sebesar 2.017dengan tingkat signifikansi 

0.048. Nilai signifikansi uji t ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat 



disimpulkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 

sehingga Ho ditolak. 

3. Nilai uji t variabel IRRR adalah sebesar 5,456dengan tingkat signifikansi 

0.000. Nilai signifikansi uji t ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa IRRR berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 

sehingga Ho ditolak.  

4. Nilai uji t variabel ROE adalah sebesar 3,464dengan tingkat signifikansi 

0.001. Nilai signifikansi uji t ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 

sehingga Ho ditolak. 

5. Nilai uji t variabel LDRdari faktor  likuiditas adalah sebesar -2.356dengan 

tingkat signifikansi 0.022. Nilai signifikansi uji t ini lebih kecil dari 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa LDR berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham, sehingga Ho ditolak.  

Untuk  mengetahui variabel yang berpengaruh dominan dapat diketahui 

dari nilai beta. Nilai beta terbesar menunjukkan variabel yang berpengaruh 

dominan. Hasil perhitungan menunjukkan nilai beta terbesar terdapat pada IRRR 

dengan nilai 0.628. Dengan hasil ini maka IRRR merupakan variabel yang 

berpengaruh dominan pada harga saham.  

4.4. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh secara simultan dan 

parsial antara variabel Capital Adequacy Ratio(X1), Return On Asset (X2), Interest 

Rate Risk Ratio (X3), Return On Equity (X4), dan Loan to Deposit Ratio (X5) 

terhadap harga saham pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 



periode pengamatan tahun 2007 – 2009.Ini dibuktikan dari perhitungan uji regresi 

secara bersama – sama menunjukkan bahwa nilai F adalah sebesar 16,248 dengan 

tingkat signifikansi 0.000 dan masing – masing nilai t mempunyai nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05. 

Besarnya perubahan variabel harga saham (Y) yang disebabkan oleh 

adanya CAR, ROA, IRRR, ROE, dan LDR adalah sebesar 0,575 atau 57,5 % 

sedangkan sisanya sebesar 0,425 atau 42,5 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

variabel bebas yang digunakan dalam penelitian. 

Selain itu masing – masing dari variabel tersebut berpengaruh terhadap 

harga saham. Adanya pengaruh dari CAR, ROA, IRRR, ROE, dan LDR terhadap 

harga saham ini menunjukkan bahwa investor dalam menanamkan saham harus 

melihat kinerja keuangan bank tersebut. Kinerja keuangan bank  merupakan 

gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup 

aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan 

sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. 

Kondisi keuangan selanjutnya dapat dilihat dari laporan keuangan. Investor akan 

melakukan analisis terhadap rasio keuangan perbankan dan kemudian melakukan 

penilaian apakah bank tersebut layak atau tidak untuk dijadikan sebagai investasi.  

Apabila kinerja keuangan suatu perusahaan menunjukkan prospek yang 

baik maka akan meningkatkan preferensi investor untuk memiliki saham 

perusahaan tersebut, yang selanjutnya akan mendorong kenaikan harga saham 

perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya, berita buruk tentang kinerja keuangan 

suatu perusahaan umumnya akan diikuti dengan penurunan harga sahamnya di 

bursa efek. 



4.5. Implikasi Hasil Penelitian 

4.5.1. CAR terhadap Harga Saham 

Hasil penelitian menunjukkan CAR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham. CAR merupakan variabel tertinggi keempat yang 

mempengaruhi harga saham. Digunakan untuk mengetahui kecukupan modal 

untuk mendukung kegiatan bank secara efisien, kemampuan permodalan untuk 

menutup kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak dapat dihindarkan serta 

perubahan pada kekayaan bank selama periode tertentu. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan tingkat modal minimum 

yang harus dimiliki terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, minimal nilai CAR sebesar 8% yang 

berarti bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) 

dari ATMR. Artinya jika nilai CAR berada dibawah ketentuan minimum, akan 

sangat membahayakan keselamatan uang nasabah. Angka CAR dibawah 

minimum berarti bahwa didalam melakukan operasinya sebuah bank hanya 

mengandalkan sumber dana dari masyarakat. Bank dengan nilai CAR dibawah 

minimum berdasarkan ketentuan Bank Indonesia digolongkan ke dalam bank 

dalam pengawasan khusus ( BDPK ) yang pada umumnya adalah bank-bank yang 

sedang mengalami kerugian besar. Meningkatnya nilai CAR menunjukkan 

meningkatnya kinerja suatu bank atau aspek permodalan yang dimiliki cukup 

layak dan bank dapat menjamin dana dari nasabah sehingga hal akan 

meningkatkan preferensi investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut, 

yang selanjutnya akan mendorong kenaikan harga saham perusahaan yang 



bersangkutan. Sebaliknya, berita buruk tentang kinerja keuangan suatu perusahaan 

umumnya akan diikuti dengan penurunan harga sahamnya di bursa efek. 

4.5.2. ROA terhadap Harga Saham 

Hasil penelitian menunjukkan ROA berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham. ROA merupakan variabel tertinggi ketiga yang 

mempengaruhi harga saham. ROA mempunyai pengaruh terhadap harga saham, 

karena ROA merupakan alat ukur kemampuan manajemen perusahaan dalam 

memperoleh laba dari pengelolaan aktiva yang dimiliki. ROA dihitung dengan 

menggunakan laba sebelum pajak. Makin besar nilai rasio, makin baik pula 

kinerja bank dalam menghasilkan laba sebelum pajak. Selanjutnya, harga saham 

perusahaan perbankan akan meningkat di pasar modal. 

4.5.3. IRRR terhadap Harga Saham 

Hasil penelitian menunjukkan IRRR berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap harga saham. IRRR merupakan variabel yang dominan mempengaruhi 

harga saham. Hal ini disebabkan karena IRRR mencerminkan efektifitas kegiatan 

bank dalam menghasilkan pendapatan bunga dibandingkan dengan beban bunga 

yang harus dibayar. Semakin tinggi rasio IRRR maka semakin tinggi bank dalam 

menghasilkan keuntungan dan resiko kemampuan bank dalam membayar 

kewajibannya atau resiko likuiditas bank akan semakin kecil. Pendapatan bunga 

dapat ditingkatkan melalui alokasi yang besar terhadap kredit yang memberikan 

tingkat suku bunga yang besar dan di lain sisi komposisi dana pihak ketiga harus 

didominasi oleh dana murah (seperti tabungan, giro, dll ), sehingga margin antara 

pendapatan bunga dengan beban bunga akan semakin lebih besar. Meningkatnya 



nilai IRRR menunjukkan meningkatnya kinerja suatu bank sehingga harga 

sahamnya di pasar modal akan meningkat. 

4.5.4. ROE terhadap Harga Saham 

Hasil penelitian menunjukkan ROE berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham. Digunakan untuk membandingkan antara laba bersih bank 

dengan modal bank sendiri. Selain dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat 

profitabilitas bank. ROE juga dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan 

pihak manajemen bank dalam memanfaatkan modal sendiri dari bank agar 

menghasilkan laba bersih bagi perusahaan. Meningkatnya nilai ROE 

menunjukkan meningkatnya kinerja suatu bank sehingga harga sahamnya di pasar 

modal akan meningkat. 

4.5.5. LDR terhadap Harga Saham 

Hasil penelitian menunjukkan LDR berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap harga saham. Adanya pengaruh LDR (Loan to Deposit Ratio) terhadap 

harga saham karena LDR merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

likuiditas suatu bank. LDR diperoleh dengan cara membagi jumlah kredit yang 

diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin 

rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan 

suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar.Maka hasil perhitungan 

menunjukkan LDR berpengaruh negatif terhadap harga saham. Semakin kecil 

rasio LDR akan meningkatkan preferensi investor untuk memiliki saham 

perusahaan tersebut, yang selanjutnya akan mendorong kenaikan harga saham 

perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya, berita buruk tentang kinerja keuangan 



suatu perusahaan dari meningkatkan nilai LDR umumnya akan diikuti dengan 

penurunan harga sahamnya di bursa efek. 

kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa melihat kinerja bank 

sangatlah penting bagi kita investor sebelum menanamkan modal atau investasi 

kita. Khususnya kemampuan bank didalam meningkatkan laba yang pada 

akhirnya akan meningkatkan harga sahamnya. Jadi, jika kita ingin memperoleh 

hasil yang maksimal dari investasi yang kita tanam, kita harus jeli di dalam 

menilai kinerja bank tersebut yang dapat dilihat dari nilai Capital Adequacy 

Ratio(CAR), Return On Asset (ROA), Interest Rate Risk Ratio (IRRR), Return On 

Equity (ROE) dan Loan to Deposit Ratio (LDR). 

 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh variabel 

Capital Adequancy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Interest Rate Risk 

ratio (IRRR), Return On Equity (ROE), Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap 

harga saham pada bank umum yang listing di BEI periode pengamatan tahun 

2007-2009, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara simultan variabel Capital Adequancy Ratio (CAR), Return On 

Asset (ROA), Interest Rate Risk ratio (IRRR), Return On Equity (ROE), 

dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap harga saham pada 

bank umum yang listing di BEI periode pengamatan tahun 2007-2009.  

2. Secara parsial masing-masing variabel Capital Adequancy Ratio(CAR), 

Return On Asset (ROA), Interest Rate Risk ratio (IRRR), Return On 

Equity (ROE), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap 

harga saham pada bank umum yang listing di BEI periode pengamatan 

tahun 2007-2009. 

3. Dari analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel Interest Rate 

Risk Ratio (IRRR) (X3) mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 

terhadap harga saham pada bank umum yang listing di BEI periode 

pengamatan tahun 2007-2009 dibandingkan dengan variabel bebas 

lainnya, yaitu variabel Capital Adequancy Ratio(CAR), Return On Asset 

(ROA),Return On Equity (ROE), dan Loan to Deposit Ratio (LDR). 

 



5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat di berikan adalah 

sebagai berikut :  

1. Pihak investor sebaiknya mempertimbang faktor CAR sebagai salah satu 

rasio keuangan untuk melihat kinerja keuangan perbankan sebelum 

melakukan investasi pada bank. 

2. Para emiten semakin berusaha dan bersaing dalam meningkatkan 

performance perusahaan mereka agar Produktivitas semakin meningkat 

dari tahun ke tahun. Hal ini akan berdampak pada kredibilitas emiten 

sebagai perusahaan perbankan yang go public di mata investor, dimana inti 

dari tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. 

Semakin baik kemampuan emiten dalam meningkatkan kinerja 

keuangannya maka investor akan melihat emiten sebagai perusahaan yang 

tepat dan terpercaya dalam menanamkan modalnya. 

3. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian mengenai harga 

saham dengan menggunakan ukuran kinerja keuangan perbankan selain 

rasio keuangan CAR, IRRR, ROE ROA dan LDR, misalnya dengan Rasio 

Fundamental dan CAMELS. Hal ini dikarenakan Rasio Fundamental dan 

CAMELS merupakan ukuran kinerja keuangan perbankan yang menjadi 

dasar penilaian Bank Indonesia yang menunjukkan tingkat kesehatan suatu 

bank, yang juga menunjukkan seberapa besar nilai tambah yang berhasil 

diberikan perusahaan kepada pemegang saham. 
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LAMPIRAN 1 
    

HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA 

 
Correlations

  Harga saham CAR ROA IRRR ROE LDR 

Pearson Correlation Harga saham 1.000 .265 -.395 .108 -.460 .325 

CAR .265 1.000 .044 -.100 -.245 -.215 

ROA -.395 .044 1.000 .546 .769 -.130 

IRRR .108 -.100 .546 1.000 .646 .122 

ROE -.460 -.245 .769 .646 1.000 -.091 

LDR .325 -.215 -.130 .122 -.091 1.000 

Sig. (1-tailed) Harga saham . .016 .001 .195 .000 .004 

CAR .016 . .363 .212 .024 .042 

ROA .001 .363 . .000 .000 .149 

IRRR .195 .212 .000 . .000 .165 

ROE .000 .024 .000 .000 . .235 

LDR .004 .042 .149 .165 .235 . 

N Harga saham 66 66 66 66 66 66 

CAR 66 66 66 66 66 66 

ROA 66 66 66 66 66 66 

IRRR 66 66 66 66 66 66 

ROE 66 66 66 66 66 66 

LDR 66 66 66 66 66 66 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .758a .575 .540 9.95074 .575 16.248 5 60 .000 

a. Predictors: (Constant), LDR, ROE, CAR, IRRR, ROA 

b. Dependent Variable: Harga saham 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8044.004 5 1608.801 16.248 .000a 

Residual 5941.028 60 99.017   
Total 13985.032 65    

a. Predictors: (Constant), LDR, ROE, CAR, IRRR, ROA   
b. Dependent Variable: Harga saham    



Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -3.209 8.808  -.364 .717   
CAR .647 .252 .248 2.570 .013 .758 1.320 

ROA -4.248 2.106 -.288 -2.017 .048 .348 2.870 

IRRR 18.664 3.420 .628 5.456 .000 .535 1.868 

ROE -.981 .283 -.564 -3.464 .001 .267 3.740 

LDR .204 .086 .213 2.356 .022 .866 1.155 

a. Dependent Variable: Harga saham      
      

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) CAR ROA IRRR ROE LDR 

1 1 5.375 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .373 3.796 .01 .04 .05 .01 .06 .01 

3 .120 6.681 .00 .14 .26 .26 .01 .04 

4 .073 8.604 .02 .12 .00 .68 .15 .10 

5 .047 10.740 .00 .22 .66 .02 .59 .14 

6 .013 20.521 .97 .47 .03 .03 .19 .71 

a. Dependent Variable: Harga saham       
 
 

Descriptive Statistics
 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

CAR 66 24.03 10.27 34.30 1170.32 17.7321 5.62996 

ROA 66 4.68 -.07 4.61 104.21 1.5789 .99273 

IRRR 66 2.31 .24 2.55 66.33 1.0051 .49324 

ROE 66 36.02 -.80 35.22 868.94 13.1658 8.42655 

LDR 66 64.12 36.08 100.20 4608.97 69.8329 15.34794 

Harga saham 66 72.54 3.10 75.64 1426.73 21.6171 14.66814 

Valid N (listwise) 66       

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 



LAMPIRAN 2 
HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

 
1. Uji Normalitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Uji Multikolinearitas 

Variabel VIF Keterangan 

CAR 1.320 Bebas multikol 

ROA 2.870 Bebas multikol 

IRRR 1.868 Bebas multikol 

ROE 3.740 Bebas multikol 

LDR 1.155 Bebas multikol 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Uji heteroskedastisitas 
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