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ABSTRAKSI 

 

Salah satu risiko usaha bank adalah kegagalan atau ketidakmampuan 

nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang telah diterima dari bank sehingga 

bank menghadapi negative spread. Untuk meminimalkan risiko dan permasalahan 

tersebut maka perbankan perlu bertindak rasional dalam arti lebih memperhatikan 

efisiensi. Oleh karena itu analisis efisiensi perbankan di Indonesia dilakukan 

untuk mengetahui dan menentukan penyebab perubahan tingkat efisiensi serta 

mengambil tindakan korektif supaya dapat melaksanakan peningkatan efisiensi. 

Selain penggunaan rasio CAMEL, pengukuran efisiensi dalam penelitian ini juga 

menggunakan model Data Envelopment Analysis (DEA). DEA merupakan 

metode non parametrik yang menggunakan model program linier untuk 

menghitung perbandingan rasio output dan input untuk semua unit yang 

dibandingkan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengaruh efisiensi 

perusahaan yang diukur menggunakan CAMEL dan DEA terhadap return saham. 

Penelitian dilakukan terhadap perusahaan perbankan yang berturut-turut terdaftar 

di BEI periode 2007-2009. Hipotesis penelitian diuji menggunakan uji regresi 

linier berganda dengan α = 5%.  

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, penelitian 

tidak berhasil menemukan adanya pengaruh rasio CAMEL terhadap return saham. 

Pengujian juga menunjukkan tidak adanya pengaruh cukup signifikan antara 

efisiensi terhadap return saham. Dengan menggunakan model harga, ditemukan 

pengaruh simultan dari variabel CAMEL, efisiensi, dan EPS terhadap harga 

saham. Hasil pengujian secara simultan terhadap model return tidak menunjukkan 

adanya pengaruh signifikan CAMEL, efisiensi, dan EPS terhadap harga saham. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel yang berkaitan dengan nilai masa lalu 

dianggap tidak memiliki nilai informatif bagi investor. Model return hanya 

memberikan penjelasan yang lemah dalam pengujian mengenai informasi data 

akuntansi.  

 

Kata kunci: CAMEL, efisiensi DEA, EPS, return, harga saham, regresi linier 

berganda  
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ABSTRACT 

 

One of the bank's business risk is the failure or inability of customers to 

return the loan amount has been received from the banks so that banks face the 

negative spread. To minimize the risks and problems then banks need to act 

rationally in the sense that more attention to efficiency. Therefore, the efficiency 

analysis of banking in Indonesia is carried out to determine the cause of changes 

in the level of efficiency and take corrective action in order to implement 

efficiency improvements. In addition to the use of CAMEL ratios, measurement of 

efficiency in this study also uses data model Envelopment Analysis (DEA). DEA is 

a non-parametric method that uses linear programming model to calculate the 

ratio of output and input for all units being compared.  

The purpose of this study was to investigate the influence of corporate 

efficiency as measured using the CAMEL and DEA to stock return. Research 

carried out on the banking company successively registered in BEI period 2007-

2009. Research hypotheses were tested using multiple linear regression test with 

α = 5%.   

Based on the results of hypothesis testing, the study failed to find any 

influence of CAMEL ratio of stock return. Tests also showed no significant effect 

between the efficiency of the stock return. By using pricing models, found 

simultaneous influence of CAMEL variables, efficiency, and EPS to the stock 

price. The test results simultaneously on the model of return did not indicate any 

significant influence CAMEL, efficiency, and EPS to the stock price. These results 

indicate that variables related to past values considered to have no informative 

value for investors. Return model only provides a weak explanation in the testing 

of accounting data information.   

 

Key words: CAMEL, efficiency, DEA, EPS, return, stock prices, multiple linear 

regression 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Krisis moneter atau krismon yang terjadi pada tahun 1997 seolah telah 

menjadi sesuatu yang menakutkan yaitu kondisi dimana masyarakat Indonesia 

mengalami kesulitan dalam perekonomian. Secara fundamental, kondisi saat ini 

pada tiga tahun terakhir 2007 sampai dengan 2010 sudah jauh lebih baik daripada 

tahun 1997. Misalnya cadangan devisa yang saat ini mencapai US$ 49,3 miliar. 

Sementara satu dekade silam nilainya hanya sekitar US$ 21 miliar. Dengan 

demikian, secara fundamental, kondisi moneter kita jauh lebih kokoh daripada 

1997 (www.blogspot.com). 

Perkembangan perekonomian di Indonesia dapat dilihat dari berbagai 

aspek seperti halnya cadangan devisa tetapi di sisi lain pada tahun 1997 kredit 

perbankan diberikan dalam jumlah yang sangat besar. Dari total dana pihak ketiga 

sebesar Rp 357,7 triliun, kredit yang disalurkan mencapai Rp 378,1 triliun. 

Artinya, posisi LDR mencapai 105%. Tetapi, besarnya aliran kredit tersebut tidak 

didukung oleh fundamental yang baik. Rasio kecukupan modal perbankan 

nasional saat itu amat rendah. Sebagai gambaran, pada 1996, dari total kredit 

senilai Rp 293 triliun, sekitar Rp 58,7 triliun di salurkan ke properti (20%). 

Setahun berikutnya, porsi kredit properti memang menurun (18%). Namun, 

jumlahnya membengkak menjadi Rp 68,3 triliun. Sampai akhir Maret 2007, posisi 

LDR   perbankan masih di   kisaran  62%. Angka  tersebut, masih  lebih  rendah  

http://www.blogspot.com/
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daripada pencapaian di saat krisis lalu. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa 

penyaluran dana yang diberikan perbankan cenderung meningkat. Sebagai 

informasi, pada tahun 2001, kredit yang disalurkan perbankan nasional baru 

sekitar Rp 316 triliun. Sampai Maret lalu, jumlah itu telah membengkak 153% 

menjadi Rp 800 triliun. Artinya, dalam setahun kredit telah tumbuh sekitar 20%-

25% (www.blogspot.com). 

Pada Perusahaan Perbankan, kredit atau pinjaman merupakan aktiva 

produktif terbesar sehingga pendapatan bunga yang diperoleh bank dari 

penyaluran kredit ini merupakan pendapatan terbesar yang diperoleh bank. Tapi 

karena sumber dana utama yang digunakan untuk membiayai penyaluran kredit 

tersebut berasal dana pihak ketiga maka besarnya pendapatan bunga tersebut akan 

diikuti pula dengan besarnya beban bunga yang harus dibayar kepada nasabah. 

Pemberian suatu fasilitas kredit juga mengandung suatu risiko kemacetan. 

Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus 

ditanggung oleh bank. Kredit macet ini akan berpengaruh kinerja keuangan dan 

efisiensi bank. 

Risiko usaha bank yang lain adalah risiko kredit yang dapat dihadapi bank 

adalah kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman 

yang telah diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang 

telah ditentukan (Siamat, 1995:69). Menurut Yuliani (2007), salah satu 

permasalahan yang muncul adalah bank menghadapi negative spread yakni 

pendapatan yang diterima lebih kecil daripada beban yang dikeluarkan, hal ini 

http://www.blogspot.com/
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menyebabkan bank sulit memperoleh keuntungan. Kondisi tersebut menyebabkan 

perbankan cenderung sangat lambat dalam menyalurkan kredit pada sektor riil. 

Untuk meminimalkan risiko dan permasalahan tersebut maka perbankan 

perlu bertindak rasional dalam arti lebih memperhatikan efisiensi. Masalah 

efisiensi dirasakan semakin penting pada saat ini dan dimasa yang akan datang 

karena adanya permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat kompetisi usaha 

yang bertambah ketat, dan meningkatnya mutu kehidupan yang berakibat pada 

meningkatnya standar kepuasan nasabah. Oleh karena itu analisis efisiensi 

perbankan di Indonesia dilakukan untuk mengetahui dan menentukan penyebab 

perubahan tingkat efisiensi serta mengambil tindakan korektif supaya dapat 

melaksanakan peningkatan efisiensi. 

Pengukuran efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan model Data Envelopment Analysis (DEA). Data Envelopment 

Analysis adalah metode non parametrik yang menggunakan model program linier 

untuk menghitung perbandingan rasio output dan input untuk semua unit yang 

dibandingkan (Arafat, 2006:153). Penelitian dengan topik efisiensi pada industri 

perbankan salah satu hal yang relatif baru di Indonesia. Penggunaan metode DEA 

merupakan faktor yang mendorong penelitian ini dilakukan karena alat ukur ini 

belum banyak diterapkan oleh para peneliti di Indonesia. 

Semakin membaiknya kondisi perbankan telah mendorong sisi penyaluran 

dana, khususnya pada penyaluran kredit perbankan. Melalui kegiatan perkreditan, 

bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat bagi kelancaran usahanya. 

Tujuan utama pemberian kredit adalah memperoleh keuntungan. Keuntungan ini 
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penting untuk kelangsungan hidup bank, di samping itu keuntungan juga 

membesarkan usaha bank. Bagi bank-bank yang terus-menerus menderita 

kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dibubarkan. Oleh karena 

itu bank sebagai suatu indusri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan 

kepercayaan masyarakat maka tingkat kinerja bank perlu diperhatikan.  

Penilaian untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank, biasanya 

menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang utama yang digunakan 

untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis CAMEL. 

Analisis ini terdiri dari aspek capital, assets, management, earning dan liquidity. 

Penilaian permodalan (capital), dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan 

yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal 

minimum bank. Penilaian kualitas asset (assets), dalam hal ini upaya yang 

dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank. 

Penilaian manajemen (management), untuk menilai kualitas manajemen dapat 

dilihat dari kualitas manusianya dalam mengelola bank. Penilaian rentabilitas 

(earnings)  bank, merupakan aspek digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam meningkatkan keuntungan. Penilaian likuidasi (liquidity), suatu bank dapat 

dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua 

hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek (Kasmir, 2002:43). Dimana 

tingkat kesehatan bank yang ditinjau dari kualitas modal, kualitas asset, 

manajemen, rentabilitas maupun likuiditas, kondisi bank yang baik akan 

memberikan rasa aman baik bagi manajemen, pemerintah, maupun masyarakat 

nasabah.  
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Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam perkembangan 

pasar modal adalah partisipasi masyarakat yang ikut aktif melalui 

keikutsertaannya, yaitu dengan melakukan investasi sekuritas di pasar modal.  

Bagi investor yang rasional, kinerja keuangan perusahaan menjadi dasar penilaian 

yang utama. Argumentasi dasarnya adalah bahwa nilai saham mewakili nilai 

Perusahaan Perbankan tersebut. Harga saham merupakan fungsi dari nilai 

perusahaan. Apabila kinerja Perusahaan go public meningkat, nilai perusahaan 

akan semakin tinggi pula. Di bursa efek, hal itu akan diapresiasi oleh pasar dalam 

bentuk kenaikan harga sahamnya. Sebaliknya, berita buruk tentang kinerja 

perusahaan akan diikuti dengan penutupan harga sahamnya di pasar modal. Inilah 

argumentasi yang melandasi mengapa perubahan harga saham relevan dijadikan 

dasar penilaian kinerja Perusahaan yang go public. Sebelum melakukan investasi 

maka investor harus mempertimbangkan dan melihat kondisi perusahaan tersebut. 

Kondisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  tingkat kesehatan yang 

diukur dengan CAMEL dan tingkat efisiensi bank.  

Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi hubungan antara rasio 

CAMEL dan efisiensi peusahaan dengan menggunakan DEA perbankan terhadap 

harga dan return saham. Sehingga akan diuji apakah rasio CAMEL dan efisiensi 

perusahaan Perbankan akan berpengaruh terhadap harga dan return saham.  

1.2      Rumusan Masalah 

Pada Perusahaan Perbankan, kredit atau pinjaman merupakan aktiva 

produktif terbesar sehingga pendapatan bunga yang diperoleh bank dari 

penyaluran kredit ini merupakan pendapatan terbesar yang diperoleh bank. Tapi 
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karena sumber dana utama yang digunakan untuk membiayai penyaluran kredit 

tersebut berasal dana pihak ketiga maka besarnya pendapatan bunga tersebut akan 

diikuti pula dengan besarnya beban bunga yang harus dibayar kepada nasabah. 

Pemberian suatu fasilitas kredit juga mengandung suatu risiko kemacetan. 

Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus 

ditanggung oleh bank. Kredit macet ini akan berpengaruh terhadap kesehatan dan 

efisiensi bank. 

Mengingat bahwa investasi saham cukup berisiko, investor perlu memiliki 

sejumlah informasi yang berkaitan dengan bank, dalam penelitian ini adalah rasio 

CAMEL dan efisiensi bank agar bisa mengambil keputusan tentang saham 

perusahaan yang layak untuk dipilih. Persoalan yang timbul adalah sejauh mana 

kinerja perusahaan mampu mempengaruhi harga saham di pasar modal, dan faktor 

atau variabel apa saja yang dapat dijadikan indicator, sehingga memungkinkan 

perusahaan untuk mengendalikannya, dan tujuan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan melalui peningkatan nilai saham yang diperdagangkan di pasar modal 

dapat tercapai. Bagi investor yang rasional, kinerja keuangan perusahaan menjadi 

dasar penilaian yang utama. Argumentasi dasarnya adalah bahwa nilai saham 

mewakili nilai Perusahaan Perbankan tersebut. Jika investor mengharapkan 

tingkat pengembalian (return) yang tinggi maka risiko yang akan dihadapi juga 

akan tinggi pula dengan demikian tingkat return dan tingkat risiko adalah 

berbanding lurus. 

Herawati (2007), meniliti analisis rasio CAMEL untuk menilai tingkat 

kesehatan bank dengan rasio CAMEL yang terdiri KAP(1), KAP(2), NPM, ROA, 
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BOPO, dan LDR. Dalam penelitian ini akan digunakan rasio keuangan dengan 

menggunakan metode CAMEL, yaitu suatu indikator yang berunsurkan variabel- 

variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Risk Assets (RORA), Profit 

Margin, Return On Assets (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang akan dihubungkan 

dengan return saham. 

Jika Prabowo dan Ariyani (2005) menggunakan Data Envelopment 

Analisys (DEA) untuk mengukur kinerja keuangan pada perusahan yang suskes 

melakukan investasi teknologi informasi dan Yuliani (2007) mengkaji bagaimana 

hubungan antara tingkat efisiensi operasional terhadap kinerja profitabilitas untuk 

perusahaan perbankan go public di Indonesia. Maka dalam penelitian ini 

penggunaan DEA untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan perbankan dan 

pengaruhnya terhadap return saham.  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh CAMEL terhadap nilai pasar perusahaan? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat efisiensi terhadap nilai pasar perusahaan? 

1.3      Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh CAMEL terhadap nilai pasar 

perusahaan. 
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2. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh tingkat efisiensi terhadap nilai 

pasar perusahaan. 

1.3.1    Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi Peneliti, sebagai sarana aplikasi dan menambah wawasan atas ilmu yang 

diperoleh selama kuliah untuk dapat memperoleh bukti empiris  tambahan atas 

pengaruh efisiensi dengan menggunakan DEA dan tingkat kesehatan 

menggunakan CAMEL yang akan mempengaruhi keputusan investor pada 

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Bagi pihak yang berkepentingan : 

a. Manajemen Perusahaan Perbankan, sebagai bahan masukan bagi 

Perusahaan Perbankan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dan 

pengambilan keputusan serta sebagai evaluasi bagi Perusahaan Perbankan 

untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Perbankan khususnya untuk 

kesehatan dan efisiensi perusahaan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Definisi Dan Fungsi Bank  

Menurut Kasmir (2002:1) secara sederhana bank dapat diartikan sebagai 

lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyerahkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa bank lainya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan 

adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya 

apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-

duanya. 

Dalam Hermansyah (2008:18) perbankan adalah sesuatu yang menyangkut 

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang 

bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. 

 Djumhana (2006:106) menjelaskan bahwa bank merupakan salah satu 

lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan 

masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah 

satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa 

keuangan lainnya.  
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Berdasarkan pengertian bank di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan 

bahwa bank adalah sebagai lembaga perantara yang memberikan jasa keuangan 

Perbankan dari pihak yang memiliki kelebihan dana untuk disalurkan ke pihak 

yang membutuhkan dana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa bank 

yang mempunyai kinerja yang baik akan memberikan kepuasan pada kreditur 

maupun debitur. Kinerja bank dapat dilihat dari tingkat kesehatan dan efisiensi 

bank, semakin baik kinerja bank tersebut maka bank tersebut akan memperoleh 

keuntungan yang akan berpengaruh positif terhadap keputusan investor. 

Abdullah dan Suseno (2003:5) menyatakan bahwa bank merupakan bagian 

dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang menjebatani 

kepentingan pihak yang kelebihan dana (penyimpan dana atau krditur) dan pihak 

yang membutuhkan dana (peminjam dana atau debitur). Berdasarkan fungsinya 

ini bank disebut sebagai lembaga intermediasi atau lembaga perantara. Bank 

sentral dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian dan atau suku bunga 

perbankan yang kemudian akan mempengaruhi jumlah kredit perbankan dan pada 

akhirnya akan mempengaruhi jumlah investasi dan kegiatan ekonomi secara 

keseluruhan.   

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan 

lembaga keuangan yang kegiatannya adalah (Kasmir, 2002:3): 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya 

dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi 

masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah 

untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan 



23 

 

investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan 

lainnya adalah untuk memudahkan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi 

tujuan di atas, baik untuk mengamankan uang maupun melakukan untuk 

melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan 

simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari 

bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank 

adalah terdiri dari simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan 

(saving deposit), dan simpanan deposito (time deposit). 

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan 

pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan 

kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. 

Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai 

dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih 

dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini 

dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat 

dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. 

Jenis kredit yang biasa diberikan oleh semua bank adalah seperti kredit 

investasi kreditmodal kerja dan kredit perdagangan. 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), 

penagihan surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), dan jasa 

lainnya. Jasa lainnya ini merupakan jas pendukung dari kegiatan pokok bank 

yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.   
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Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Kondisi bank yang sehat sangat penting karena akan berpengaruh pada banyak 

pihak seperti investor, masyarakat, dan manajemen bank tersebut. Bank yang 

sehat akan memberikan keuntungan pada pihak-pihak yang terkait. Keuntungan 

ini penting untuk kelangsungan hidup bank, di samping itu keuntungan juga 

membesarkan usaha bank. Salah satu risiko yang dihadapi adalah kredit macet 

dimana pemberian kredit adalah kegiatan utama bank. Oleh karena itu bank 

sebagai suatu industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan 

masyarakat maka tingkat kesehatan bank perlu diperhatikan. 

2.2  Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi 

keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan ini menampilkan 

sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan 

yang sering disajikan adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan 

laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham (Keiso dan Weygant, 2002:3).  

Pada perusahaan perbankan laporan keuangan merupakan ikhtisar 

mengenai keadaan keuangan suatu bank pada suatu periode tertentu. Dalam 

Bastian dan Suhardjono (2006:238) bank diwajibkan untuk menyajikan laporan 

keuangan tahunan dan laporan keuangan antarwaktu yang ditujukan untuk 

kepentingan masyarakat pengguna jasa bank dan pihak-pihak lain yang terkait. 
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Elemen-elemen laporan keuangan pada dasarnya terdiri atas neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas pemilik, dan laporan arus kas.  

Laporan keuangan yang dibuat pada umumnya memiliki tujuan. 

Sedangkan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-

keputusan ekonomi serta menunjukan pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber-sumber yang dipercayakan kepada mereka (PSAK No 1 

2009). Ada beberapa pihak yang mempunyai kepentingan terhadap laporan 

keuangan, antara lain masyarakat, pemilik perusahaan, pemerintah, perpajakan, 

karyawan, dan manajemen bank. Untuk dapat melihat kinerja dapat dilakukan 

dengan analisis laporan keuangan. 

Berdasarkan definisi diatas laporan keuangan adalah sumber informasi 

keuangan yang berguna untuk berbagai pihak seperti masyarakat, investor, 

manajemen bank, dan keperluan untuk pengawasan Bank Indonesia. Pengguna 

laporan keuangan tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga 

bentuk dan jenis laporan keuangan yang disusun oleh bank juga harus disesuaikan 

dengan tujuan masing-masing pengguna laporan keuangan. Dengan tujuan 

memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu periode 

melalui analisis laporan keuangan. 

2.3 Analisis laporan keuangan 

 Analisis laporan keuangan perbankan bertujuan antara lain untuk 

mengetahui tingkat pencapaian kinerja perusahaan bank, untuk mengetahui 
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perkembangan perbankan dari satu periode ke periode berikutnya, sebagai bahan 

pertimbangan bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional dan 

penyusunan rencana kerja anggaran bank, untuk memonitor pelaksanaan dari 

suatu kebijakan perusahaan yang telah diterapkan, sehingga dapat diadakan 

perbaikan di masa yang akan datang. Dalam menerapkan metode analisis laporan 

keuangan bank tersebut, terlebih dahulu harus dipahami proses bisnis atau 

kegiatan usaha bank. Pada dasarnya kegiatan utama bank adalah sebagai lembaga 

perantara, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang 

kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

memberikan jasa-jasa perbankan (Bastian dan Suhardjono, 2006:284). Analisis 

laporan keuangan juga akan dibutuhkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga 

pengawasan bank-bank di Indonesia. 

Oleh karena itu Bank Indonesia berusaha untuk mendapatkan informasi 

sebanyak-banyaknya dari bank-bank yang beroperasi di Indonesia dengan 

mewajibkan bank-bank umum membuat laporan mingguan dan laporan bulanan 

ke Bank Indonesia. Laporan mingguan bank yang dikirim oleh bank-bank umum 

dipergunakan untuk memantau tingkat likuiditas bank umum yang bersangkutan. 

Sedangkan laporan bulanan bank umum ke Bank Indonesia untuk mengukur 

tingkat kesehatan bank umum yang bersangkutan (Bastian dan Suhardjono, 

2006:258). 

Laporan keuangan bank yang disajikan tersebut akan bermanfaat bila memenuhi 

persyaratan sebagai berikut (Bastian dan Suhardjono, 2006:236) 
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1. Dapat dipahami 

Dalam hal ini dari pihak pengguna juga diharapkan adanya pengertian atau 

pengetahuan mengenai aktivitas perbankan, proses akuntansi keuangan bank, serta 

istilah-istilah teknis yang digunakan dalam laporan keuangan. 

2. Relevan 

Bila informasi tidak relevan untuk keperluan para pengambil keputusan, informasi 

demikian tidak akan ada gunanya, walaupun kualitas lainnya terpenuhi. Dalam 

mempertimbangkan relevansi suatu informasi yang bertujuan umum, perhatian 

difokuskan pada kebutuhan umum pengguna, dan bukan pada kebutuhan khusus 

pihak tertentu. 

3 Keandalan 

Informasi keuangan harus bersifat netral dan diarahkan pada kebutuhan dan 

keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang 

menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak 

lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. 

4. Dapat dibandingkan 

Informasi keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan 

keuangan periode sebelumnya dari bank yang sama maupun dengan laporan 

keuangan industri lainnya pada periode yang sama. 

Dengan demikian analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui 

kondisi perusahaan yang dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan 

dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang digunakan. Analisis laporan 

keuangan juga akan menggambarkan kondisi kinerja keuangan bank tersebut. 
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2.4 Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan 

Kinerja keuangan perusahaan perbankan tidak terlepas terlepas dari kerja 

sama yang baik antara BI, pemerintah, dan pelaku perbankan nasional. Daya tahan 

yang cukup baik pada sistem perbankan nasional yang menguasai sekitar 80 

persen sektor keuangan domestik ini merupakan wujud dari kemampuan 

perbankan menjalankan, mengawasi, dan menegakkan sikap kehati-hatian. 

Sejumlah kebijakan dan peraturan telah ditelurkan oleh BI dalam menjaga 

stabilitas sistem keuangan nasional, khususnya perbankan. Utamanya adalah yang 

menyangkut batas maksimum pemberian kredit (BMPK), transaksi valuta asing 

(valas), dan derivatif, serta klasifikasi aset bank. Pencapaian im diharapkan tidak 

membuat BI, pemerintah, dan pelaku perbankan nasional cepat berpuas diri. 

Pasalnya, selain dampak krisis keuangan global yang masih dirasakan, belakangan 

ini muncul berbagai tantangan di sektor keuangan yang memerlukan konsentrasi 

dan penanganan yang serius (Batavise.co.id). 

Mariewati dan Setyani (2005) mendeskripsikan kinerja keuangan sebagai 

bentuk pengukuran prestasi perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari 

proses pengambilan keputusan manajemen yang kompleks dan sulit karena 

menyangkut efektifitas pemanfaatan modal, efisiensi, dan rentabilitas dari 

kegiatan usaha. Prestasi perusahaan perbankan akan berpengaruh pada 

keuntungan atau laba yang dicapai.  

Jadi kinerja keuangan Perusahaan Perbankan adalah hasil atau akibat dari 

proses pengambilan keputusan secara terus menerus oleh manajemen perusahaan 

Perbankan yang dilakukan dalam bidang operasi, investasi dan pendanaan dalam 
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mencapai tujuan. Dengan adanya kerjasama dengan pusat Bank Indonesia maka 

kinerja keungan perbankan dapat dijaga karena masih adanya bank yang harus 

mendapatkan penanganan khusus atau penyehatan. Bank Indonesia juga akan 

lebih mudah melakukan penilaian kinerja terhadap perusahaan perbankan. 

2.5 Pengawasan terhadap bank  

 Kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap 

perbankan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat pemilik dana serta 

menjaga kelangsungan usaha bank sebagai kepercayaan dan sebagai lembaga 

intermediasi. Pengawasan tersebut dilaksanakan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Bank Indonesia 

mewajibkan kepada seluruh bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan 

penjelasan sesuai dengan ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. Kewajiban penyampaian laporan yang terkait dengan kegiatan usaha 

bank ini diperlukan untuk memantau keadaan bank yang bersangkutan.  Yang 

dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan 

dengan meneliti, menganalisis serta mengevaluasi laporan-laporan yang 

disampaikan oleh suatu bank dengan tujuan untuk mengetahui apakah bank telah 

melaksanakan ketentuan perbankan sekaligus untuk menilai kinerja perbankan. 

Sementara itu yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah pengawasan 

dalam bentuk pemeriksaan langsung yang diikuti dengan tindakan-tindakan 

perbaikan. Suseno dan Abdullah, 2003:33). 
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Pengawasan Bank Indonesia 

Program restrukturisasi perbankan nasional telah dilaksanakan melalui 

langkah-langkah antara lain pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

(BPPN), program penjaminan Pemerintah, dan program rekapitalisasi perbankan. 

Dalam perkembangannya masih terdapat Bank yang dinilai mengalami kesulitan 

yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan 

nasional.  Sehubungan dengan itu terhadap Bank dimaksud perlu dilakukan 

langkah-langkah tertentu seperti pengawasan intensif dan pengawasan khusus, 

agar sistem perbankan yang sehat dapat tercipta secara efektif. Bagi Bank yang 

masih mempunyai prospek untuk menjadi sehat perlu dilakukan langkah-langkah 

perbaikan dan penyehatan atau bagi Bank yang tidak mungkin lagi dapat 

disehatkan perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian. Oleh karena itu perlu 

ditetapkan persyaratan dan kriteria yang jelas serta transparan mengenai tingkat 

kesulitan Bank dalam kegiatan usahanya, serta langkah-langkah koordinasi dan 

mekanisme yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi perbankan 

nasional. Langkah-langkah koordinasi antara Bank Indonesia dengan BPPN 

dalam rangka restrukturisasi perbankan nasional antara lain dituangkan dalam 

Kesepakatan Bersama antara Gubernur Bank Indonesia dan Ketua BPPN 

(www.bi.go.id). 

Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat 

Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) 

Bapepam dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas membina, mengatur, 

dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan 
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melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, 

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kecenderungan 

diterapkannya sistem pengawasan industri jasa keuangan secara terpadu yang 

mengawasi tidak hanya pasar modal tetapi juga perusahaan asuransi, dana pensiun 

dan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan oleh beberapa negara selama 

satu dekade. Hal ini ditujukan dalam rangka mengurangi tingkat risiko di sektor 

keuangan dan mengantisipasi berkembangnya universal product, meningkatkan 

kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, transparansi, standar praktik bisnis 

keuangan, dan mengurangi kejahatan di bidang keuangan. Pengawasan terhadap 

bank dilakukan untuk mengurangi risiko yang terjadi dalam kegiatan usaha bank 

tersebut (www.bapepam.go.id).  

Dengan adanya pengawasan dari beberapa pihak seperti Bank Indonesia 

dan Badan Pengawas Pasar Modal maka bank tersebut akan menekankan 

pengendalian internal yang baik agar kinerja bank akan lebih meningkat dan 

meminimalisir penurunan kesehatan bank. Pengawasan yang dilakukan akan 

memberikan dampak positif bagi bank, bank dapat mengetahui posisi kinerja 

keuangan tersebut jika adanya penurunan kinerja atau kerugian maka bank 

tersebut harus melakukan penyehatan bank. Penilaian kesehatan bank diperlukan 

untuk mengetahui posisi bank tersebut apakah dalam keadaan yang sehat atau 

tidak. Bank yang sehat maka akan menarik perhatian investor dan masyarakat 

umum. Kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan harga saham, dan harga 
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saham tersebut akan mempengaruhi return saham. Semakin baik kinerja 

perusahaan maka akan semakin meningkat return yang didapat.  

Informasi yang dibutuhkan oleh investor 

Untuk mengurangi resiko saham dibutuhkan informasi yang aktual, akurat 

dan transparan. Para investor dalam melakukan transaksi jual beli saham tentunya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor mikro perusahaan dan faktor makro 

ekonomi. Faktor mikro (internal perusahaan) yang mempengaruhi transaksi 

perdagangan saham antara lain : harga saham, tingkat keuntungan yang diperoleh, 

tingkat resiko, kinerja perusahaan dan corporate action yang dilakukan 

perusahaan tersebut. Sedangkan faktor makro (eksternal perusahaan) adalah 

tingkat perkembangan inflasi, nilai tukar atau kurs rupiah, keadaan perekonomian, 

dan kondisi sosial politik negara yang bersangkutan. Informasi keuangan sebagai 

instrumen data akuntansi diharapkan mampu menggambarkan realita ekonomi. 

Oleh karena itu pengujian terhadap kandungan informasi akan dapat 

mempengaruhi reaksi pasar atas tingkat pengembalian (return).  

Salah satu alternatif untuk mengetahui informasi keuangan yang dihasilkan 

bermanfaat untuk memprediksi harga saham, maka dilakukan analisis rasio 

keuangan. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan menggunakan CAMEL 

yaitu rasio untuk mengukur tingkat kesehatan. Informasi keuangan diperlukan 

agar investor dapat mengetahui kinerja perusahaan dan diharapkan mendapatkan 

return yang lebih tinggi. 
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2.6  Pengertian Tingkat Kesehatan Bank dan Penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank 

yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain bank 

yang sehat adalah bank yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat, dapat 

menjalankan funsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas 

pembayaran serta dapat dipergunakan oleh pemerintah  dalam melaksanakan 

berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalakan fungsi-

fungsi tersebut diharpkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan (Abdullah 

dan Suseno, 2003:38). 

 Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik bank harus mempunyai 

modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik 

dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan 

yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara 

likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibanya setiap saat. Untuk 

melakukan penilaian kesehatan bank sebuah bank dapat dilihat dari berbagai 

aspek (Martono, 2002:87). Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank 

tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, 

sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina bank-bank dapat 

memberikan arahan bagaimana bank tersebut harus dijalankan dengan baik atau 

bahkan dihentikan operasinya. 
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Pentingnya kesehatan lembaga keuangan, khususnya perbankan, dalam 

penciptaan sistem keuangan yang sehat mempunyai beberapa alasan, antara lain 

(Hermansyah, 2008:4) 

1. Keunikan karakteristik perbankan yang rentan terhadap serbuan 

masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran (bank runs) sehingga 

berpotensi merugikan deposan dan kreditor bank. 

2. Penyebaran kerugian diantara bank-bank sangat cepat melalui contagion 

effect sehingga berpotensi menimbulkan sistem problem. 

3. Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam 

jumlah yang tidak sedikit. 

4. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhada perbankan sebagai lembaga 

intermediasi akan menimbulkan tekanan dalam sektor keuangan (financial 

distress). 

5. Ketidakstabilan sektor keuangan akan berdampak pada kondisi 

makroekonomi, khusunya dikaitkan dengan tidak efektifnya transmisi 

kebijakan moneter. 

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis 

besar didasarkan pada faktor CAMEL (capital, asset, management, earning dan 

liquidity). Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang menentukan 

kondisi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu 

faktor tersebut maka bank tersebut akan mengalami suatu kesulitan. Meskipun 

secara umum faktor CAMEL relevan dipergunakan untuk semua bank tetapi 

bobot masing-masing faktor akan berbeda untuk masing-masing jenis bank. 
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1. Aspek Permodalan (Capital) 

Penilaian pertama adalah aspek permodalan (capital) suatu bank. Dalam 

aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang 

didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian 

tersebut didasarkan kepada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah ditetapkan 

BI. CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank 

yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di samping 

memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank seperti dana masyarakat. 

Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR). Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Bank 

Indonesia, maka CAR Perbankan untuk tahun 2002 minimal harus 8 %. Bagi 

bank yang memiliki CAR di bawah 8% harus segera memperoleh perhatian dan 

penanganan yang serius untuk segera diperbaiki. Penambahan CAR untuk 

mencapai seperti yang ditetapkan memerlukan waktu, sehingga pemerintahpun 

memberikan waktu sesuai dengan ketentuan. Apabila sampai waktu yang telah 

ditentukan, target CAR tidak tercapai, maka bank yang bersangkutan akan 

dikenakan sangsi (Kasmir, 2002:43). Hasibuan (2002:58) menjelaskan bahwa 

CAR yang didasarkan pada standar BIS (Bank Of International Settlements) 

adalah 8%. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menghitung apakah modal 

yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum. Jika modal rata-rata suatu 

bank lebih baik dari bank lainnya maka bank bersangkutan akan lebih baik 

solvabilitasnya. Ketetapan CAR sebesar 8% bertujuan untuk (Hasibuan, 

2005:88): 
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1. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan. 

2. Melindungi dana pihak ketiga pada bank bersangkutan. 

3. Untuk memenuhi ketetapan standar BIS Perbankan Internasional 

dengan formula sebagai berikut: 

a. 4% modal inti terdiri dari shareholder equity, preffered stock, dan 

freeserves, serta 

b. 4% modal sekunder yang terdiri dari subordinate debt, loan loss 

provision, hybrid securities dan revolution reserves. 

Perhitungan CAR sesuai standar Bank Indonesia adalah sebagai berikut 

(Martono, 2002:90). 

     CAR =          Modal                          X 100% 

Aktiva Tertimbang menurut Risiko 

 ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) merupakan penjumlahan 

aktiva neraca dan aktiva administrasi. ATMR aktiva neraca diperoleh 

dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan 

bobot risikonya. Sedangkan ATMR aktiva administrasi diperoleh dengan 

cara mengalikan nilai aktiva rekening administrasi yang bersangkutan 

dengan bobot risikonya. 

2. Aspek Kualitas Asset (Assets) 

Aspek yang kedua adalah mengukur kualitas asset bank. Dalam hal ini 

upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh 

bank. Penilaian asset harus sesuai dengan Peraturan oleh Bank Indonesia dengan 

memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva 
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produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap 

aktiva produktif diklasifikasikan. rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah 

dilaporkan secara berkala kepada  Bank Indonesia. Kualitas aktiva produktif 

diproksikan dengan menggunakan rasio Return on Risk Assets (RORA) dan kas, 

bank, surat berharga, dan penempatan pada bank lain terhadap total aktiva 

(Kasmir, 2002:43). Menurut Susyanti (2002) melakukan penyesuaian terhadap 

beberapa rasio keuangan CAMEL dalam penelitiannya. Pertama, penyesuaian 

terhadap faktor aset atau kualitas aktiva produktif. Penyesuaian ini dilakukan 

karena di Indonesia hanya Bank Indonesia dan bank yang bersangkutan yang 

mengetahui tingkat kolektibilitas (lancar, kurang lancar, diragukan atau macet) 

kualitas aktiva tersebut. Kualitas aktiva produktif diproksikan dengan  Return on 

Risk Assets (RORA). RORA merupakan rasio antara laba sebelum pajak dan 

Risked assets. RORA mengukur kemampuan bank dalam berusaha 

mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya untuk memperoleh laba. Risked assets 

merupakan penjumlahan antara kredit yang diberikan ditambah dengan 

penempatan surat-surat berharga. Semakin tinggi rasio ini itu artinya semakin 

tinggi pula bank dalam dalam memperoleh laba. Adapun metode penilaiannya 

dapat dilakukan dengan cara (Susyanti, 2002) : 

RORA =    Earning Before Tax 

    Total Loans + Securities 

3. Aspek Kualitas Manajemen (Management) 

Penilaian yang ketiga meliputi penilaian kualitas manajemen bank. Untuk 

menilai kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam 
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mengelola bank. Kualitas manusia juga dilihat dari segi pendidikan serta 

pengalaman karyawan dalam menangani berbagai kasus yang terjadi. Dalam 

aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas 

aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuditas 

(Kasmir, 2002:44). Di samping itu, penilaian ini juga dilakukan untuk menilai 

kualitas manajemen bank. Angka perhitungan dalam aspek manajemen diperoleh 

melalui pengedaran kuisioner kepada manajemen bank (Abdullah, 2003:135). 

Aspek manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank seharusnya diperoleh 

dengan pengukuran manajemen umum dan manjemen risiko melalui kuisioner 

yang ditujukan bagi pihak manajemen bank seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, akan tetapi pengukuran tersebut sulit dilakukan karena terkait 

dengan unsur kerahasiaan bank, maka dalam penelitian ini aspek manajemen 

diproksikan dengan net profit margin dengan pertimbangan rasio ini 

menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber-sumber maupun 

penggunaan atau alokasi dana secara efisien. Dapat juga dikatakan net profit 

margin mencerminkan tingkat efektivitas yang dicapai oleh usaha operasional 

bank, yang terkait dengan hasil akhir dari kebijaksanaan dan keputusan yang 

telah dilaksanakan oleh bank dalam periode berjalan. Aspek manajemen yang 

diproksikan dengan net profit margin ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu yaitu Payamta dan Machfoedz (1999), Susyanti dkk (2003), 

Permatasari (2006), dan Herawati (2007). Hal ini dilakukan dengan alasan 

bahwa seluruh kegiatan manajemen bank yang mencakup manajemen risiko dan 
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manajemen umum pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada 

perolehan laba.  

Menurut Faisal (2003:113) Profit margin dapat dihitung dengan rumus: 

Profit Margin =   Net Income 

  Operating Income 

4. Aspek Earning 

Merupakan aspek digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

meningkatkan keungtungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. 

Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan 

profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah 

bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang 

ditetapkan. (Kasmir, 2002:44) 

Menurut Martono (2002:89) pada aspek earning ini yang dilihat adalah 

kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. 

Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus 

meningkat. Metode penilaiannya dapat juga dilakukan dengan (Martono, 

2002:91) : 

1. Perbandingan laba terhadap total asset (Return on Assets/ ROA). Rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari total 

asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank 
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dalam kondisi bermasalah semakin kecil. ROA dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

ROA =       Laba sebelum pajak       X 100% 

      Total aktiva 

2. Perbandingan biaya operasi dengan pendapatan operasi (BOPO). Rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 

Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang 

dikeluarkan bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin kecil. Besarnya BOPO dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

       BOPO =        Beban operasional          X 100% 

              Pendapatan operasional 

5. Aspek Likiditas (Liquidity) 

Aspek kelima adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank 

dapat diartikan likuid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua 

hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud 

dengan hutang-hutang jangka pendek yang ada di bank antara lain adalah 

simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro, deposito. Dikatakan 

likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar (Kasmir, 2002:44). 

Untuk menjamin likuiditas dihitung Loan to deposit Ratio (LDR). LDR adalah 

rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang 

diterima bank (dana pihak ketiga). LDR tersebut menyatakan seberapa jauh 
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kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Semakin tinggi rasio ini semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Dana dari 

pihak ketiga yang dimaksud adalah giro, tabungan, dan deposito. LDR dapat 

dihitung dengan rumus (Martono, 2002:92) : 

       LDR =    Jumlah Kredit yang Diberikan    X 100% 

         Dana masyarakat + modal 

 

Pada tahap awal penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan 

melakukan kuantifikasi atas komponen dari masing-masing faktor tersebut. Faktor 

dan komponen tersebut selanjutnya diberi suatu bobot sesuai dengan besarnya 

pengaruh terhadap kesehatan suatu bank. Selanjutnya penilaian faktor dan 

komponen dilakukan dengan system kredit yang dinyatakan dalam nilai kredit 

antara 0 sampai 100. Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit selanjutnya 

dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang lain yang 

sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank. Bobot masing-masing faktor 

CAMEL untuk bank umum adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Bobot Penilaian Faktor CAMEL Untuk Bank Umum 

No Faktor CAMEL Bobot 

1 Permodalan  25% 

2 Kualitas aktiva produktif 30% 

3 Kualitas manajemen  25% 

4 Rentabilitas  10% 

5 Likuiditas  10% 

       Sumber: Sistem dan Kebijakan Perbankan Indonesia (2003:39) 

Hasil penilaian terhadap analisis CAMEL, kemudian dituangkan dalam 

bentuk angka yang diberikan bobot sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Bobot 

nilai ini diartikan sebagai nilai kredit. Dari bobot nilai ini dapat dipastikan kondisi 

suatu bank. Batas minimal dan maksimal untuk menentukan predikat suatu bank 

dapat dilihat dalam table berikut ini: 

Tabel 2.2 

Predikat tingkat kesehatan suatu bank 

Nilai kredit Predikat 

81 – 100 Sehat 

66 - < 81 Cukup sehat 

51 - < 66 Kurang sehat 

0 - < 51 Tidak sehat 

           Sumber : Kasmir, 2002:46 
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Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 

April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum mencakup 

penilaian terhadap faktor CAMELS.Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil 

penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau 

kinerja suatu Bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, 

rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap 

faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif 

setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas 

dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya 

seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional (Surat Edaran Bank 

Indonesia No.6/23/DPNP). 

Pada penelitian ini menggunakan data laporan keuangan bank yang 

dipublikasikan. Namun teknik CAMELS tidak dapat sepenuhnya sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia tetapi disesuaikan dengan ketersediaan data yang ada. 

Penyesuaian ini terpaksa dilakukan mengingat penilaian kinerja bank dengan 

CAMELS tidak sepenuhnya dapat dilakukam hanya berdasarkan laporan 

keuangan bank yang dipublikasikan. Sensitivitas terhadap risiko pasar tidak 

dimasukkan ke dalam penelitian ini karena keterbatasan informasi yang diperoleh. 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas tentang penilaian tingkat kesehatan bahwa 

penelitian ini hanya menggunakan semua rasio CAMEL, yang mencakup 6 

variabel yaitu, CAR, RORA, PROFIT MARGIN, ROA, BOPO, dan LDR. 
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2.7 Efisiensi Bank dan Data Envelopment Analysis 

Tingkat persaingan yang semakin tinggi guna menghadapi tuntutan 

konsumen yang meningkat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi, maka 

pengelolaan bank secara efisien merupakan syarat mutlak untuk dapat terus 

bertahan. Umumnya perusahaan yang lebih efisien akan menunjukkan kinerja 

yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan yang kurang efisien. 

Efisiensi perusahaan bukan hanya merupakan ukuran perbandingan antara output 

yang dihasilkan dengan input, tetapi bagaimana manajemen mengelola 

sumberdaya yang ada dengan segala keterbatasan untuk menghasilkan output 

yang optimal. Perusahaan dapat dikatakan lebih efisien dibandingkan pesaingnya 

jika dengan input yang sama menghasilkan output lebih tinggi atau dapat 

menghasilkan output yang sama dengan input yang lebih rendah. Pengukuran 

efisiensi perusahaan dapat dilakukan dengan cara salah satunya adalah 

menggunakan Data Envelopment Analysis. 

Data Envelopment Analysis adalah metode non parametrik yang 

menggunakan model program linier untuk menghitung perbandingan rasio output 

dan input untuk semua unit yang dibandingkan. Metode ini memerlukan fungsi 

produksi, dan hasil perhitungannya disebut nilai efisiensi pasar.  Penelitian dengan 

DEA dapat disusun dalam berbagai cara tergantung pada situasi dan permaslahan 

aktual yang dihadapi. Produk atau organisasi yang akan diukur efisiensi relatifnya 

disebut sebagai DMU (Decision Making Unit) yang diukur dengan 

membandingkan input dan output (Arafat, 2006:153). 
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Subekti (2004) berpendapat bahwa dalam analisis efficiency berdasarkan 

DEA akan menggunakan variabel gabungan antara factor input dan output dari 

bank. Analisis tingkat efficiency kinerja perbankan model DEA ini merupakan 

suatu perkembangan baru dan dapat dikatakan sebagai pelengkap dari anaisis 

sebelumnya yaitu rasio keuangan dengan berdasarkan CAMEL. 

DEA diperkenalkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (1978). Metode 

Data Envelopment Analysis (DEA) dibuat sebagai alat bantu untuk evaluasi 

kinerja suatu aktifitas dalam sebuah unit entitas atau organisasi. Pada dasarnya 

prinsip kerja model DEA adalah membandingkan data input dan output dari suatu 

organisasi data decision making unit (DMU) dengan data input dan output lainnya 

pada DMU yang sejenis. DEA merupakan alat analisis yang menggunakan 

program linier untuk melakukan estimasi efisiensi teknis dari perusahaan-

perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sama. DEA didesain secara 

spesifik untuk mengukur efisiensi relatif suatu unit produksi dalam kondisi 

terdapat banyak input dan banyak output yang biasanya sulit disiasati secara 

sempurna oleh teknik analisis pengukuran efisiensi lainnya (Prabowo dan Ariyani, 

2005). 

Model DEA digunakan sebagai perangkat untuk mengukur kinerja 

setidaknya memiliki 4 keunggulan dibandingkan model lain. Keunggulan tersebut 

antara lain: 

1. Model DEA dapat mengukur banyak variabel input dan variabel output 

2. Tidak diperlukan asumsi hubungan fungsional antara variabel-variabel 

yang diukur 
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3. Variabel input dan output dapat memiliki satuan pengukuran yang 

berbeda 

Data Envelopment Analysis (DEA) dikembangkan sebagai model dalam 

pengukuran tingkat kinerja atau produktifitas dari sekelompok unit organisasi. 

Pengukuran dilakukan untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan penggunaan 

sumber daya yang dapat dilakukan untuk menghasilkan output yang optimal. 

Produktifitas yang dievaluasi dimaksudkan adalah sejumlah penghematan yang 

dapat dilakukan pada faktor sumber daya (input) tanpa harus mengurangi jumlah 

output yang dihasilkan, atau dari sisi lain peningkatan output yang mungkin 

dihasilkan tanpa perlu dilakukan penambahan sumber daya. 

Penelitian dengan topik efisiensi pada industri perbankan salah satu hal 

yang relatif baru di Indonesia. Penggunaan metode DEA merupakan faktor yang 

mendorong penelitian ini dilakukan karena alat ukur ini belum banyak diterapkan 

oleh para peneliti di Indonesia. DEA adalah salah satu cara penilaian efisiensi 

perusahaan dengan cara membandingkan input dan output suatu perusahaan. 

Perusahaan yang efisien adalah perusahaan yang memproduksi input dengan 

biaya yang lebih kecil daripada output yang dihasilkan dan dapat dikatakan 

perusahaan tersebut mendapat laba. Laba yang dihasilkan adalah selisih dari 

output dan input itu sendiri. Semakin efisien perusahaan tersebut maka semakin 

baik kinerja perusahaan. 

Input dalam penelitian ini adalah beban operasional dan modal, sedangkan 

outputnya adalah pendapatan operasional dan kredit yang disalurkan. Input dalam 

hal ini adalah sesuatu yang harus dikorbankan perusahaan untuk mendapatkan 
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output yang diharapkan. Beban operasional di dalam perusahaan adalah 

pengeluaran kas yang digunakan untuk kegiatan utama perusahaan dalam satu 

periode. Sedangkan modal adalah suatu kekayaan berupa uang atau barang dengan 

dilengkapi tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk dengan mengharapkan 

pendapatan yang diharapkan. Output yang digunakan pendapatan operasional dan 

kredit yang disalurkan, yang sama-sama adalah hasil dari beban operasional dan 

modal yang dimiliki. 

2.8  NIlai Pasar Perusahaan 

Nilai perusahaan adalah sangat penting karena dengan nilai perusahaan 

yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin 

tinggi harga saham semakin tinggi nilai perusahaan. Nilai pasar perusahaan dapat 

diukur dengan harga saham dan return saham (Khotari,1995). Nilai perusahaan 

yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang 

tinggi menunjukan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Harga pasar dari 

saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat transaksi 

disebut nilai pasar perusahaan, karena harga saham dianggap cerminan dari nilai 

asset perusahaan sesungguhnya. Perkembangan harga saham dan volume 

perdagangan saham di pasar modal merupakan indikator untuk mempelajari 

tingkah laku pasar yaitu investor. Harga pasar suatu saham berfungsi sebagai 

informasi kinerja suatu perusahaan, digunakan investor untuk memilih saham 

dengan return yang tinggi. Salah satu kinerja perusahaan ini dapat diukur dengan 

perbandingan harga pasar saham dengan nilai bukunya. Perbandingan ini dapat 

dijadikan proksi adanya potensi pertumbuhan di masa depan. Adanya potensi 
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pertumbuhan suatu perusahaan di masa depan tentunya dapat menjadi informasi 

penting bagi investor dalam melakukan investasi sekuritas saham. 

 Dalam penelitian ini nilai pasar yang digunakan adalah harga saham dan 

return saham. Pembicaraan mengenai nilai sebuah saham juga berhubungan 

dengan perkiraan prestasi Perusahaan Perbankan dimasa depan. Prestasi 

Perusahaan Perbankan dapat dinilai dari besaranya kinerja keuangan Perusahaan 

Perbankan selama periode tertentu. Kinerja keuangan Perusahaan Perbankan dapat 

digunakan sebagai input untuk mengukur perubahan harga saham. Sunariyah 

(2004) menjelaskan harga saham merupakan cermin tentang kondisi Perusahaan. 

Harga saham dapat digunakan Perusahaan Perbankan sebagai salah satu bentuk 

promosi tentang kondisi Perusahaan Perbankan tersebut. Bagi pemegang saham, 

meningkatnya harga saham akan meningkatkan return sahamnya. 

2.8.1 Harga Saham 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2001) harga saham adalah nilai dan 

penyertaan atau kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Harga saham 

dapat dikatakan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan, dimana 

kekuatan pasar ditunjukkan dengan terjadinya transaksi perdagangan saham 

perusahaan di pasar modal. 

Tinggi rendahnya harga saham merupakan penilaian sesaat (judgement 

momental) yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang termasuk diantaranya 

adalah kondisi (performance) dari perusahaan emiten maupun faktor penawaran 

dan permintaan saham serta kemampuan dalam menganalisa efek. Terjadinya 
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transaksi perdagangan saham tersebut didasarkan pada hasil pengamatan para 

investor terhadap prestasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Tujuan 

utama sebagian besar perusahaan adalah bagaimana memaksimalkan nilai pasar 

atas harga saham perusahaan. 

2.8.2 Return Saham 

Informasi akuntansi memiliki nilai manfaat bagi para investor dalam 

membantu mereka mengestimasikan nilai-nilai yang diduga beserta resiko dari 

hasil sekuritas. Jika informasi akuntansi tidak memiliki kadar informasi maka 

tidak akan ada perubahan kepercayaan pada penerimaan. Tingkat kegunaan dapat 

diukur oleh luas perubahan harga yang mengikuti pelepasan informasi.  

Penyamaan kegunaan dengan isi informasi disebut perspektif informasi dalam 

pelaporan keuangan.  Perspektif informasi dalam pelaporan keuangan merupakan 

pendekatan yang mengakui pertanggungjawaban individual untuk memprediksi 

kinerja perusahaan di masa depan dan berpusat untuk menyediakan informasi 

yang berguna untuk tujuan tersebut. Pendekatan ini mengasumsikan efisiensi 

pasar sekuritas, yang mengakui pasar akan bereaksi pada kegunaan informasi dari 

berbagai sumber, termasuk laporan keuangan. Dari sudut pandang akuntansi, 

informasi yang berguna adalah informasi yang dapat membantu investor untuk 

menaksir return dan beta yang diharapkan dari sekuritas (Scott, 137). 

Tujuan para pelaku pasar modal melakukan investasi adalah untuk 

mendapatkan keuntungan atau return yang positif. Dalam investasi saham, return 

yang diperoleh terdiri dari dua komponen yaitu capital gain atau capital loss dan 
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cash flow dari asset (dividen). Capital gain merupakan selisih positif dari harga 

beli dengan harga jual atas saham yang diperoleh saat berinvestasi dan dijual lagi 

(untung). Kebalikannya capital loss adalah selisih negatif dari harga beli dengan 

harga jual atas saham yang diperoleh saat berinvestasi lalu dijual kembali (rugi). 

Sedangkan dividen dapat berupa tunai yaitu dividen yang dibagikan kepada 

pemegang saham berupa uang tunai atau dividen juga bisa berupa dividen saham 

kepada setiap pemegang saham akan diberikan sejumlah saham sehingga jumlah 

saham yang dimiliki akan bertambah dengan adanya pembagian dividen berupa 

saham. 

Menurut Hartono (2009:243) return saham dibedakan menjadi dua yaitu 

return realisasi atau return yang telah terjadi dan return ekspektasi atau return 

yang diharapkan di masa yang akan datang. Pada penelitian ini yang digunakan 

adalah return realisasi yang merupakan rata-rata tertimbang dari return-return 

realisasian masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofoliao tersebut. Return 

realisasi merupakan return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data 

historis. Return realisasi ini dapat digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja 

dari perusahaan dan sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan resiko di masa 

datang. Dalam Ahmad (2004:104) return realisasi dapat dihitung dengan formula: 

R suatu periode =     P 1  - P t – 1 

                      P t – 1 

R = Return saham 

P 1  = harga saham periode 1 

P t – 1 = harga saham periode sebelumnya 
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Berdasarkan penjelasan tentang return diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa return saham adalah hasil yang diperoleh dari investasi dengan cara 

menghitung selisih harga saham periode berjalan dengan periode sebelumnya 

dengan mengabaikan dividen. Jadi return merupakan hasil yang diperoleh atas 

investasi. Dalam hal ini penelitian ini hanya menggunakan return realisasi karena 

waktu pengamatan untuk menentukan tingkat kesehatan dan efisiensi bank 

dilakukan pada data-data yang sudah terjadi. 

2.9 Kajian Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis  

Pengaruh CAMEL Terhadap Harga dan Return Saham 

Bila lembaga keuangan bank meningkat kinerjanya diharapkan akan  

menunjang reputasinya, terutama bagi bank yang terdaftar di pasar modal. Kinerja 

keuangan Perusahaan Perbankan  dari aspek financial dapat mempengaruhi harga 

saham di bursa (market price) dan akan memberikan keyakinan investor untuk 

bisa memperoleh return saham yang memadai. Dalam kaitan ini, menjadi penting 

untuk melihat sejauh mana CAMEL  mempengaruhi  harga dan return saham. 

Jika pemegang saham mendapat return saham yang tinggi untuk lembaga 

keuangan bank yang memiliki kinerja yang baik, ini berarti pasar memberikan 

respons yang signifikan. Demikian juga sebaliknya jika tingkat kinerja CAMEL 

tidak berpengaruh terhadap harga dan return saham, berarti pasar kurang 

meresponsnya atau pelaku pasar modal memiliki informasi lain yang lebih relevan 

baginya untuk membuat keputusan investasi. 
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Pengaruh Tingkat Efisiensi Bank Terhadap Harga dan Return Saham 

Perusahaan yang terdaftar di BEI dengan kinerja yang baik akan 

meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Harapan 

investor selain memperoleh dividen adalah kenaikan harga saham, karena dengan 

kenaikan harga saham maka investor akan mendapatkan keuntungan dari capital 

gain. Reputasi lembaga keuangan bank akan meningkat sehingga kondisi tersebut 

akan dapat meningkatkan harga saham. Bagi pemegang saham, meningkatnya 

harga saham akan meningkatkan return sahamnya.  

Perusahaan yang efisien adalah perusahaan yang mengkonsumsi input 

lebih rendah untuk menghasilkan sejumlah output yang sama atau dapat 

memproduksi lebih banyak output dibandingkan dengan pesaingnya dengan 

jumlah input yang sama. Manajemen bank melakukan serangkaian tindakan 

efisiensi sehingga cost of services menjadi relatif lebih rendah. Hal tersebut 

ditempuh sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing, kepuasan nasabah dan 

laba perusahaan. Perusahaan yang efisien akan menunjukkan kinerja yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan perusahaan yang kurang efisien. Pada bank yang 

telah go public, hal tersebut dapat tercermin pada harga sahamnya (secara 

langsung perusahaan yang efisien akan dapat menekan biaya atau meningkatkan 

output, secara tidak langsung akan meningkatkan kepuasan nasabah dan laba 

perusahaan sehingga pada akhirnya meningkatkan harga saham perusahaan). 

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya, Anggraini (2009) 

meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa CR, ROE, dan PBV sebagai indikator kinerja keuangan 

secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham. Dengan 

demikian keempat rasio yang mewakili kinerja keuangan ini dapat digunakan 

investor atau masyarakat sebagai pedoman dalam melakukan penilaian terhadap 

saham perusahaan khususnya manufaktur yang akan dipilih di pasar modal. 

Payamta (2000), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Variabel-

Variabel Keuangan dan Signalling Terhadap Penentuan Harga Pasar Saham di 

Bursa Efek Jakarta”, menguji apakah variabel-varibel keuangan dan signaling 

yang disajikan dalam prospektus penawaran saham berpengaruh secara signifikan 

terhadap penentuan harga saham perusahaan. Hasil penelitiannya adalah variabel 

proceed untuk investasi, financial leverage, dan ROA berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham pada taraf signifikasi 5%. Sedangkan untuk variabel EPS, 

ukuran penawaran, indeks rata-rata saham industri, dan kualitas underwriter tidak 

berpengaruh terhadap harga saham pada tingkatt signifikasi 5%. Namun akan 

tetapi signifikan jika digunakan tingkat signifikasi 10%. 

Itan dan Syakhroza (2003) meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap 

harga saham pada perusahaan yang termasuk LQ45 di BEJ tahun 1997-2001. 

metode pemilihan sampel adalah purposive sampling. Pengujian variabel 

menggunakan regrsi linier berganda dengan harga saham sebagai variabel terikat 

dan rasio keuangan DER, ROA, ROE, NPM, OPM, PER, dan PBV sebagai 

variabel bebas. Hasil penelitiannya (1) variabel ROE, NPM menyimpang dari 

dugaan awal dalam mempengaruhi harga saham, (2) variabel yang paling 

berpengaruh terhadap harga saham adalah PBV dan ROA, (3) koefisien 
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determinasi terbesar adalah pada model sektor industri barang konsumsi 

(99,30%). 

Astuti (2002) dalam Arismawati (2004) meneliti tentang variabel-variabel 

yang mempengaruhi harga pasar saham perusahaan perbankan yang go public di 

BEJ untuk periode tahun 1997-1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 

bersama-bersama varibel bebas (ROE, EPS, NPM, LDR, IRR, CAR3) mempunyai 

pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap harga pasar saham. Secara parsial 

variabel yang dapat dipertimbangkan dalam mengamati pola perubahan harga 

saham adalah ROE, EPS, LDR. Sedangkan IRR merupakan variabel yang paling 

dominan berpengaruh terhadap harga saham. 

Kardina (2007), meneliti tentang analisis rasio keuangan untuk 

memprediksi kebangkrutan pada perusahaan food and baverages yang go public 

di Bursa Efek Jakarta. Penelitian tersebut mampu membuktikan bahwa analisis 

rasio mampu dijadikan sebagai alat prediksi terhadap tingkat kesehatan 

perusahaan dan juga mengimplikasikan bahwa penggunaan analisi diskriminan 

ternyata memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk digunakan sebagai alat 

prediksi potensi kebangkrutan. ROE, GPM, dan NPM dinyatakan mampu terbukti 

dominan dalam membedakan status tingkat kesehatan perusahaan. 

Herawati (2007), meniliti analisis rasio CAMEL untuk menilai tingkat 

kesehatan bank. Hasil penilitiannya adalah bahwa rasio CAMEL yang terdiri 

KAP(1), KAP(2), NPM, ROA, BOPO, dan LDR merupakan variabel pembeda 

dalam membedakan status tingkat kesehatan bank dan rasio ROA merupakan 

variabel paling dominan dalam menjelaskan tingkat kesehatan perbankan. 
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Hayati (2004), meneliti pengaruh rasio profitabilitas terhadap return 

saham. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara serempak rasio 

profitabilitas yang terdiri dari interest margin, asset utilization, ROA, ROE 

berpengaruh terhadap return saham bank akan tetapi secara parsial hanya variabel 

asset utilization dan ROE yang berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham sedangkan variabel interest margin dan ROA tidak berpengaruh secara 

signmifikan terhadap return saham. 

Rahman (2004), meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap 

return saham pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan yang diwakili 

oleh variabel EPS, ROE, DER dan EVA berpengaruh secara serentak terhadap 

return saham akan tetapi secara parsial hanya variabel DER yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap return saham, sedangkan sisanya EPS, PER, ROE dan 

EVA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

Ika (2005) menganalisis efisiensi perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta sebelum dan sesudah berlakunya UU Perpajakan 2000. 

Hasilnya adalah terdapat perbedaan tingkat efisiensi yang signifikan untuk 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada periode sebelum 

dan sesudah berlakunya UU Perpajakan 2000. Pengujian tingkat efisiensi secara 

serentak menggunakan uji Wilks Lambda Manova. Apabuila tingkat efisiensi di 

uji secara per rasio untuk rasio GPM, OPM, TATO, ROI hasilnya signifikan 

untuk tiga periode pengujian. GPM, OPM, dan TATO tidak signifikan hanya pada 

pengujian satu tahun sebelum dengan satu tahun sebelumnya dengan satu tahun 
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sesudah, sedangkan ROI pada periode pengujian dua tahun sebelum dengan satu 

tahun sesudah. 

Prabowo dan Ariyani (2005) meneliti tentang investasi teknologi informasi 

dan kinerja keuangan dengan menggunakan aplikasi Data Envelopment Analysis 

(DEA) pada perusahaan yang sukses melakukan investasi teknologi informasi. 

Dengan meneliti 12 perusahaan dua perusahaan dikeluarkan dari analisis karena 

tidak adanya control firms. Penggunaan DEA menggunakan input Total 

Employee, CGS, Operating Expense, Total Assets, dan Equity. Sedangkan output 

yang digunakan Sales, Operating Profit, dan Net Profit. Dengan analisis DEA 

dapat diperoleh hasil awarded firms memiliki kinerja yang lebih baik daripada 

control firms hal ini terlihat bahwa ada enam successful firms ysng memperoleh 

angka efisiensi mutlak 100%. 

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H1 : Rasio CAMEL berpengaruh positif terhadap harga saham perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H2 : Tingkat efisiensi perusahaan Perbankan berpengaruh positif terhadap 

Harga saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H3 : Rasio CAMEL berpengaruh positif terhadap return saham perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H4: Tingkat efisiensi perusahaan Perbankan berpengaruh positif terhadap 

Return saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 



57 

 

2.10 Kerangka konseptual 

Pada dasarnya dalam melakukan suatu investasi, seorang investor 

membutuhkan informasi yang akurat, aktual dan transparan mengenai perusahaan. 

Salah satu informasi yang dibutuhkan seorang investor adalah informasi yang 

bersifat fundamental yang berupa laporan keuangan perusahaan. Sedangkan 

tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, 

kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 

pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan 

ekonomi serta menunjukan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

sumber-sumber yang dipercayakan kepada mereka (PSAK No 1 2009). Dari 

laporan keuangan tersebut dapat diketahui posisi keuangan perusahaan serta 

kinerja keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan 

dengan menggunakan rasio CAMEL dan dapat diketahui kesehatan bank. Kinerja 

bank yang baik tentu akan memberikan keyakinan investor untuk bisa 

memperoleh return saham yang memadai. Selain itu faktor efisiensi akan menjadi 

pertimbangan perusahaan agar memiliki keuntungan dan pendapatan lebih besar 

daripada beban yang ditangguhkan secara langsung perusahaan yang efisien akan 

dapat menekan biaya atau meningkatkan output, secara tidak langsung akan 

meningkatkan kepuasan nasabah dan laba perusahaan sehingga pada akhirnya 

meningkatkan harga saham perusahaan, harga saham tersebut akan mempengaruhi 

return saham. 

 

 

 



58 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : Pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y) 

Dari keterangan diatas yang menggambarkan variable (X) dan (Y) data 

dapat dilakukan dengan menganalisis masing-masing sub variabel bebas. 

Sehingga penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda (multiple 

regression) dimana teknik tersebut akan menguji hipotesis yang menyatakan ada 

pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif melalui data 

kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis.  Menurut Sugiyono (2006:11) 

penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

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

perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang lain. Sedangkan data 

kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan 

(Sugiyono (2006:14). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis 

atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subyek yang diteliti. Data 

tersebut kemudian diolah untuk memperoleh besarnya rasio CAMEL dan efisiensi 

dengan DEA. Alasan penelitian ini memilih perusahaan perbankan adalah bahwa 

industri perbankan merupakan tulang punggung dari perekonomian Negara yang 

sangat berpengaruh  terhadap kondisi perekonomian Indonesia. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Adapun yang dimaksud dengan populasi adalah sekelompok orang, 

kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indrianto dan 

Supomo, 2002: 115). Atau dengan kata lain, populasi merupakan keseluruhan 

subjek penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian  atau wakil populasi yang 

diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah industri perusahaan perbankan dengan 

sampel 69 tahun perusahaan.  
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Dengan alasan karena bank mempunyai peran yang penting dalam 

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, sehingga tingkat kesehatan bank 

harus diperhatikan. Pemilihan sampel penelitian dilakukan secara purposive 

sampling, yaitu mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu 

(Jogiyanto, 2004:79). Kriteria perusahaan yang menjadi sampel adalah : 

1. Perusahaan perbankan yang sudah terdaftar di BEI selama 3 tahun 

berturut-turut yaitu mulai tahun 2007-2009. 

2. Perusahaan sampel tersebut mempublikasikan laporan keuangan 

auditor dengan menggunakan tahun buku yang berakhir pada tanggal 

31 Desember. 

3. Menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang 

Rupiah selama periode pengamatan. 

4. Menyediakan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Table 3.1 

Jumlah sampel perusahaan 

Keterangan Jumlah 

1.     Perusahaan perbankan yang terdaftar dalam BEI 31 

2.     Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

berturut-turut selama 3 tahun 

(4) 

3.     Menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang selain 

Rupiah 

0 

4.     Data yang dibutuhkan tidak tersedia (4) 

Jumlah sampel 23 
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3.3 Jenis dan Sumber data 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yaitu 

diperoleh dan dicatat pihak lain. Menurut Indrianto dan Supomo (2002:147) data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data ini diperoleh dari 

laporan keuangan perusahaan tersebut. Sumber data tersebut diperoleh dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD), website BEI (www.idx.co.id) serta 

database Pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Data yang 

diperoleh akan dianalisis dengan metode kuantitatif. Data yang digunakan antara 

lain: 

1. Laporan keuangan perusahaan perbankan pada tahun 2007-2009 yang 

telah dipublikasikan setiap tahun untuk mengetahui rasio keuangan 

(www.idx.co.id) 

2. Data harga saham tahunan Perusahaan Perbankan yang terdaftar di 

BEI (www.idx.co.id) 

3.4      Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan 

indepanden: 

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2006:33). Variabel dependen atau 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah harga dan return saham perusahaan 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/


62 

 

perbankan. Periode penelitian didasarkan pada data yang digunakan dalam 

analisis merupakan data historis, artinya data yang telah terjadi dan 

mencerminkan keadaan keuangan yang telah lewat dan bukan mencerminkan 

keadaan keuangan yang sebenarnya pada saat analisis. Untuk menghitung return 

saham adalah diperoleh dari selisih harga saham periode berjalan dengan periode 

sebelumnya. Harga saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga 

penutupan (closing price) .Data harga saham merupakan rata-rata closing price 

tiga hari sebelum, saat publikasi dan tiga hari setelah publikasi yang 

diperhitungkan dari tahun 2007-2009 dengan tujuan supaya reaksi investor 

terhadap adanya informasi yang beredar pada pasar, yang mempengaruhi 

preferensinya dalam berinvestasi, benar-benar bisa terobservasi. Penggunaan 

hanya satu hari periode pengamatan dikhawatirkan justru tidak mampu mengukur 

fenomena yang secara umum terjadi pada pasarmodal yang sedang berkembang, 

seperti adanya kebocoran informasi dan kelambatan investor itu sendiri dalam 

mengolah informasi yang diterima. Dalam Ahmad (2004:104) return realisasi 

dapat dihitung dengan formula : 

R suatu periode =     P 1  - P t – 1 

                            P t – 1 

R  = return saham 

P 1   = harga saham pada tanggal publikasi laporan keuangan 

P t – 1 = harga saham periode sebelumnya 

2. Variabel Independen (Variabel Bebas) 
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Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2006:33).  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah rasio CAMEL. Rasio CAMEL 

untuk perbankan sesuai dengan SE BI No. 30/2/UPPB/ tanggal 30 April 1997: 

1. Aspek Permodalan (Capital) 

CAR, rasio ini mengukur kemampuan permodalan suatu bank untuk menutup 

kemungkinan kerugian di dalam kegitan perkreditan. Perhitungan CAR sesuai 

standar Bank Indonesia adalah sebagai berikut (Martono, 2002:90). 

   

CAR =             Modal                           X 100% 

  Aktiva Tertimbang menurut Risiko 

 

2. Aspek Kualitas Asset (Assets) 

Menurut Susyanti (2002) aspek kualitas aktiva produktidiproksikan dengan 

RORA . Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam berusaha mengoptimalkan 

aktiva yang dimilikinya untuk memperoleh laba. Adapun metode penilaiannya 

dapat dilakukan dengan cara (Susyanti, 2002) : 

RORA =    Earning Before Tax 

     Total Loans + Securities 

3. Aspek Kualitas Manajemen (Management) 

Menurut Susyanti (2002) aspek manajemen diproksikan dengan profit 

manajemen. Seluruh kegiatan manajemen bank pada akhirnya akan 

mempengaruhi dan bermuara pada laba bank tersebut. Rasio ini menghitung 



64 

 

sejauh mana kemampuan perusaaan menghasilkan laba bersih pada tingkat 

penjualan tertentu. Menurut Faisal (2003:113) Profit margin dapat dihitung 

dengan rumus: 

Profit Margin =   Net Income 

   Operating Income 

4. Aspek Earning 

ROA, rasio ini mengukur kemampuan bank manajemen bank dalam 

mengelola aktiva yang dikuasainya untuk menghasilkan laba. Metode 

penilaiannya dapat juga dilakukan dengan (Martono, 2002:91) : 

ROA =       Laba sebelum pajak       X 100% 

     Total aktiva 

BOPO, rasio ini mengukur efektifitas dan efisiensi penggunaan biaya 

untuk menghasilkan laba. Metode penilaiannya dapat juga dilakukan dengan 

(Martono, 2002:91) 

BOPO =        Beban operasional          X 100% 

                     Pendapatan operasional 

5. Aspek Likiditas (Liquidity) 

LDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan-

pen+arikan yang dilakukan oleh nasabah dan deposan dengan mengandalkan 

kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. LDR dapat dihitung dengan 

rumus (Martono, 2002:92) : 

 LDR =    Jumlah Kredit yang Diberikan    X 100% 

                Dana masyarakat + modal 
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Bobot masing-masing faktor CAMEL untuk bank umum adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Bobot Penilaian Faktor CAMEL Untuk Bank Umum 

 

 

 

 

 

 

           Sumber: Bank Indonesia 

Variabel independen yang lain adalah tingkat efisiensi yang diukur 

menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). DEA diperkenalkan oleh 

Charnes, Cooper dan Rhodes (1978). Metode Data Envelopment Analysis (DEA) 

dibuat sebagai alat bantu untuk evaluasi kinerja suatu aktifitas dalam sebuah unit 

entitas atau organisasi. Pada dasarnya prinsip kerja model DEA adalah 

membandingkan data input dan output dari suatu organisasi data decision making 

unit (DMU) dengan data input dan output lainnya pada DMU yang sejenis. DEA 

merupakan alat analisis yang menggunakan program linier untuk melakukan 

estimasi efisiensi teknis dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam 

industri yang sama. DEA didesain secara spesifik untuk mengukur efisiensi relatif 

suatu unit produksi dalam kondisi terdapat banyak input dan banyak output yang 

biasanya sulit disiasati secara sempurna oleh teknik analisis pengukuran efisiensi 

No Faktor CAMEL Bobot 

1 Permodalan  25% 

2 Kualitas aktiva produktif 30% 

3 Kualitas manajemen  25% 

4 Rentabilitas  10% 

5 Likuiditas  10% 
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lainnya (Prabowo dan Ariyani, 2005). Dalam penelitian ini menggunakan 

software Efisiensi Measurement System. Untuk menggambarkan formulasi 

matematis metode DEA adalah (Arafat, 2006:153): 

hj =   =  

Keterangan : 

m = input 

s  = output 

Dimana xij adalah nilai positif input ke-i (i=1, 2,...,m) dan yrj adalah 

nilai output ke-r (r=1, 2,...,s). 

3. Variabel control 

Dalam penelitian ini menambahkan variabel control. Tujuan ditambahkan 

variabel control ini adalah sebagai variabel pelengkap untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Penambahan variabel 

tersebut berfungsi untuk memperkuat dan memperbaiki kemampuan prediksi dari 

model penelitian yang dirumuskan melalui peningkatan nilai koefisien 

determinasi. Variabel control dalam penelitian ini adalah Earning Per Share 

(EPS). 

Earning Per Share adalah satu nilai statistic yang paling sering digunakan 

ketika sedang membahas kinerja suatu perusahaan atau nilai saham. 

Pertumbuhan EPS memberikan informasi yang lebih banyak tentang 

perkembangan perusahaan. Pertumbuhan EPS memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga pasar saham. Harga saham akan berpengaruh terhadap 
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return saham. Jika return bertambah maka laba juga meningkat (Haikal, 

2003:148).  

Purnomo (1998) dalam Arismawati (2004) mengadakan penelitian tentang 

keterkaitan kinerja keuangan dengan harga saham perusahaan  yang go public di 

BEJ. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tujuan normatif dari perusahaan 

untuk memaksimalkan kemakmuran stockholders yang diindikasikan dengan 

tingginya tingkat harga saham. Dalam studi yang dilakukan terhadap 30 emiten 

yang go public di BEJ pada periode pengamatan 1992-1996 ini, peneliti 

mencoba menguji faktor mana yang memiliki pengaruh paling dominan diantara 

lima variabel yaitu : Debt to Equity Ratio (DER), Return On Equity (ROE), 

Earning Per Share (EPS), Price Equity Ratio (PER), dan Dividend Per Share 

(DPS). Pemilihan sampel dilakukan secara acak dan pengumpulan data 

dilakukan dengan penggabungan antara data cross-section dan time series. Dari 

penelitian tersebut diperoleh bahwa harga saham mempunyai kepekaan yang 

cukup tinggi terhadap perubahan EPS, selanjutnya secara berurutan harga saham 

memiliki kepekaan terhadap perubahan PER, ROE, DPS. Dalam penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa rasio keuangan DER cenderung tidak bisa digunakan 

dalam menentukan proyeksi dan variasi harga saham. 

Earning Per Share dapat dihitung dengan laba setelah pajak dibagi dengan 

jumlah saham. Angka yang diperoleh memberikan informasi tentang berapa laba 

yang diperoleh pemegang saham biasa atas setiap lembar saham yang 

dimilikinya (Haikal, 2003:149). 

EPS = Laba setelah pajak 
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      Jumlah saham 

 

3.5 Metode Analisis 

 Dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda karena. 

Regresi berganda dipakai sebagai alat deskriptif pada dua jenis situasi. Pertama, 

sering digunakan untuk mengembangkan persamaan estimasi untuk memprediksi 

nilai-nilai bagi variabel criteria (variabel dependent) dari beberapa variabel 

prediktor. Kedua adalah untuk menguji dan menjelaskan teori sebab akibat. 

Sebagai tambahan sebagai alat deskriptif, regresi berganda juga digunakan 

sebagai alat acuan untuk menguji hipotesis dan mengistimasi nilai populasi 

(Cooper dan Emory, 1998:147). Analisis regresi berganda digunakan untuk 

menguji pengaruh antara return saham saham sebagai variabel dependen dengan 

variabel independen (CAR, RORA, PM, ROA, BOPO, LDR) dan efisiensi DEA.  

Persamaannya adalah: 

               Y = α + β1x1 + β2x2 + β3x3+e  

Keterangan : 

Y =  Harga saham dan Return saham 

α =  Konstanta 

β1- β3 = Koefisien regresi dari variabel independen 

x1 = CAMEL 

x2 = Efisiensi (DEA) 

x3 = Earning per share (EPS) 

3.6 Uji Asumsi Klasik           
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Model regresi berganda harus memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik 

bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat 

menghasilkan estimator linier yang baik. Apabila dalam suatu model telah 

memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model 

ideal atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier 

Unbias Estimator / BLUE) (Algifari, 2000:83). Untuk menguji apakah model 

yang digunakan diterima secara ekonometri dan apakah estimator yang diperoleh 

dengan metode kuadrat terkecil sudah memenuhi syarat BLUE, maka dilakukan 

uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

3.6.1 Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, karena uji-F dan 

uji-t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 

2005:110). Pengujian dilakukan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test dengan taraf signfikansi 5%. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila 

menghasilkan nilai Asymptotic Significance > α=5%.  

3.6.2 Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas terjadi apabila variabel dependent satu sama lain atau 

dengan kata lain variabel independent berkorelasi dengan variabel independent 

lain. Dalam melakukan regresi berganda, variabel-variabel independen dalam 

model tidak berkorelasi secara sempurna atau diasumsikan tidak multikolinearitas. 

Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 
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bebas. Pengujian ini menggunakan Variance Inflation Factor(VIF) Apabila nilai 

VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 

 

3.6.3 Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, sebaliknya jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2002) deteksi heteroskedastisitas 

dapat dilihat dari grafik Scatterplot. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.6.4 Autokorelasi  

Autokorelasi yaitu adanya hubungan antara kesalahan-kesalahan yang 

muncul pada data runtun waktu (time series). Apabila terjadi gejala autokorelasi 

maka estimator least square menjadi tidak efisien sehingga koefisien estimasi 

yang diperoleh menjadi tidak akurat (Gujarati, 1995). Ada atau tidaknya 

autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan Uji Durbin Watson (DW-test). 

Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model 

regresi yang tidak ada variabel lagi diantara variabel independen.  
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Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan pengujian 

Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Terjadi autokorelasi positif jika dw terletak antara 0<DW<dL. 

2. Terjadi autokorelasi negative jika dw terletak antara 4-dL< DW < 4. 

3. Tidak terjadi autokorelasi positif ataupun autokorelasi negatif jika nilai dw 

terletak diantara dU < DW < 4 – dU. 

4. Ragu-ragu tidak ada autokorelasi positif (tidak ada kesimpulan) jika nilai dw 

terletak antara dL < DW < dU. 

5. Ragu-ragu tidak ada autokorelasi negatif (tidak ada kesimpulan) jika nilai 

dw terletak antara 4- dU < DW < 4-dL. 

3.7 Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan metode analisis 

regresi dengan menggunakan uji F, uji-t, uji R
2
. 

1. Uji T 

Uji-t digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh parsial variabel 

independen secara individu terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel 

lain bersifat konstan. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan 

membandingkan antara nilai probabilitas (p) dari thitung dengan taraf signifikan  

α = 5%.  

Kaidah pengambilan keputusan adalah: 

a. Jika nilai probabilitas (p) < α maka Ho tidak didukung, artinya variabel bebas 

(Xi) secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 
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b. Jika nilai probabilitas (p) > α maka Ho didukung, artinya variabel bebas (Xi) 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

2. Uji R
2
 

Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan menggunakan regresi 

linier berganda dengan α = 5%. Variabel bebas yang digunakan dalam regresi 

linier berganda adalah tingkat kesehatan perbankan yang diukur dengan CAMEL 

(CAR, RORA, PM, ROA, BOPO, LDR) dan tingkat efisiensi dengan variabel 

terikat adalah return saham. Dari hasil koefisien regresi berganda masing-masing 

variabel, maka dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi digunakan untuk melihat tingkat 

persentase (%) pengaruh variabel bebas yaitu tingkat kesehatan perbankan yang 

diukur dengan CAMEL (CAR, RORA, PM, ROA, BOPO, LDR) dan tingkat 

efisiensi yang dimasukkan dalam model persamaan regresi terhadap variabel 

terikat  (return saham). Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 

(0<R
2
<1). R

2 
dianggap semakin baik jika mendekati 100%. Hal ini berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi varibel dependen. 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Analisis 

4.1.1 Statistik Deskriptif 

Dalam deskripsi variabel ini akan diuraikan kondisi variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian meliputi variabel independen CAMEL dan efisiensi 

serta variabel dependent yaitu harga saham dan return saham pada perusahaan 

yang menjadi sampel penelitian ini. Pengujian terhadap variabel dependent akan 

diuji secara terpisah. Hasil statistik deskriptif terhadap variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian disajikan pada tabel berikut ini.  

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata Deviasi Standar 

HARGA (Y) 69 50 8514,29 1425,35 1786,61 

RETURN (Y) 69 -0,64 4,42 0,21 0,76 

CAMEL (X1) 69 -73,77 65,15 32,20 14,26 

EFISIENSI (X2) 69 17,32 135,68 76,03 15,71 

EPS (X3) 69 -256,83 609,5 94,73 142,09 

PERUB.EPS 69 -128,78 20,46 -1,40 15,77 

Variabel CAMEL 

     
CAR 69 -22,29 44,84 16,81 7,78 

RORA 69 -170 7,55 -0,14 20,82 

PM 69 -104,77 187,35 68,30 30,52 

ROA 69 -52,29 3,82 0,83 6,56 

BOPO 69 44,89 108,22 83,74 11,80 

LDR 69 28,9 108,5 67,32 19,23 

Variabel Efisiensi 

     
B.OPERASI 69 81.465.000.000 30.043.066.000.000 5.964.934.545.492 7.840.005.754.689,62 

P.OPERASI 69 108.552.066.138 38.603.725.000.000 7.506.387.179.648 10.458.348.625.506,20 

MODAL 69 -1.450.304.000.000 30.456.978.000.000 6.115.772.475.397 8.195.854.200.045,00 

KREDIT 69 486.449.000.000 194.242.503.000.000 35.762.552.844.428 48.956.332.781.860,40 
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Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dengan menggunakan metode pooled data 

diperoleh sebanyak 69 data observasi (N). Jumlah tersebut diperoleh dengan cara 

mengalikan sampel penelitian (n) dengan periode penelitian (t), yaitu 23 

perusahaan dikalikan 3 semester periode penelitian sehingga menghasilkan data 

observasi sebanyak 69. Angka minimal variabel menunjukkan nilai terendah 

variable, angka maksimum menunjukkan nilai tertinggi variable, dan mean ( nilai 

rata-rata) menunjukkan tingkat kisaran data yang diperoleh dari penjumlahan 

seluruh nilai data dan membaginya dengan jumlah data.  

 Statistik deskriptif variabel harga saham menunjukkan nilai minimum 

harga saham yaitu 50,00, nilai maksimum 8514,29, dan rata-rata sebesar 1425,35. 

Selisih antara nilai minimum dan maksimum yang cukup besar menunjukkan 

bahwa perusahaan sampel memiliki tingkat harga saham yang cukup beragam. 

Return saham ditunjukkan bahwa nilai minimum adalah -0,641, maksimum 

adalah 4,425, dengan rata-rata 0,21. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja 

perusahaan cukup baik karena secara umum mampu menghasilkan return saham 

yang positif bagi investor. 

Statistik deskriptif variabel CAMEL menunjukkan nilai minimum CAMEL 

yaitu -73,77, nilai maksimum 65,15, dan rata-rata sebesar 32,20. Selisih antara 

nilai minimum dan maksimum yang cukup besar menunjukkan bahwa perusahaan 

sampel memiliki bobot rasio CAMEL yang cukup beragam. Tetapi dilihat dari 

rata-rata yang menunjukkan angka 32,20 yang menunjukkan selisih tidak terlalu 

besar dengan nilai minimum maka dapat diartikan terdapat beberapa sampel yang 

memiliki nilai rasio CAMEL yang terlalu besar. Pembobotan CAMEL ini 
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mewakili rasio CAR, RORA, PM, BOPO, ROA dan LDR. Sehingga seluruh rasio 

diberikan pembobotan yang sesuai dengan peraturan pengukuran tingkat 

kesehatan bank, karena pengukuran tidak dilakukan per rasio tetapi secara 

bersamaan. 

Statistik deskriptif variabel efisiensi menunjukkan nilai efisiensi minimum 

adalah 17%, maksimum adalah 136%, dan nilai rata-rata 75,97%. Dari hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata dari sampel memiliki tingkat efisiensi 

yang relatif tinggi, dan terdapat beberapa sampel yang memiliki nilai tingkat 

efisiensi yang rendah. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar perusahaan 

perbankan sudah memiliki tingkat efisiensi yang cukup bagus. 

Statistik deskriptif variabel EPS menunjukkan nilai EPS minimum adalah 

-256,83, nilai maksimum adalah 609,50, dan nilai rata-rata adalah 94,73. Selisih 

antara nilai minimum dan maksimum yang cukup besar menunjukkan bahwa 

perusahaan sampel memiliki kebijakan EPS yang cukup beragam.  

Variabel CAMEL terdiri dari CAR, RORA, PM, ROA, BOPO, LDR.  

CAR minimum adalah 8% sedangkan nilai rata-rata CAR dalam penelitian ini 

adalah 16,81%, jadi dapat disimpulkan bahwa pemenuhan modal sudah tercukupi. 

Rata-rata RORA adalah -0,14 dengan nilai minimum -170 dan nilai maksimum 

7,55. Rasio PM mempunyai rata-rata 68,30, nilai minimum -104,77, dan nilai 

maksimum 187 semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan 

mempunyai manajemen operasional yang baik. Rasio ROA menunjukkan nilai 

rata-rata adalah 0,83, nilai minimum -52,29, dan nilai maksimum 3,82 hal ini 
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dapat disimpulkan dari segi memperoleh keuntungan bank belum mencapai hasil 

yang maksimal karena ROA yang bagus mempunyai nilai diatas 1. Rasio BOPO 

mempunyai rata-rata 83,74, nilai minimum 44,89, nilai maksimum 108,22. Rasio 

LDR menunjukkan nilai rata-rata 67,32, nilai minimum 28,9, nilai maksimum 

108,5 hal ini menunjukkan semakin tinggi rasio maka semakin baik likuiditasnya. 

4.1.2  Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis penelitian bertujuan untuk menguji secara 

empiris pengaruh rasio CAMEL dan efisiensi perusahaan terhadap harga saham 

dan return saham. Pengujian dilakukan menggunakan Uji Regresi Linier 

Berganda pada =5% dengan memasukkan EPS sebagai variabel kontrol. Hasil 

pengujian disajikan pada tabel berikut ini.  

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Regresi 

Variabel Model Harga Model Return 

Konstanta -1928 0,179 

 

(-1,55) (0,47) 

CAMEL (X1) 2033* -0,06 

 

(2,71) (-0,41) 

Efisiensi (X2) -1045 -0,04 

 

(-1,60) (-0,32) 

EPS (X3) 12** -0,03 
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  (16,95) (-0,30) 

R adjusted = 0,84 -0,03 

F-statistic = 121,19 0,185 

Prob. (p) = 0 0,9 

   Ket: 

  * Signifikan pada level 5% 

** Signifikan pada level 1% 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.2 di atas, penjelasan berkaitan 

dengan pengujian hipotesis adalah Pengujian terhadap Variabel CAMEL (X1) 

menghasilkan t-Hitung sebesar 2,712 dengan kesalahan prediksi (p) sebesar 0,9%. 

Karena tingkat kesalahan predisi (p) lebih kecil dari α maka Hipotesis ke-1 

berhasil didukung. Pengujian terhadap Variabel Efisiensi (X2) menghasilkan t-

Hitung sebesar -1,601 dengan kesalahan prediksi (p) sebesar 11,4%. Karena 

tingkat kesalahan predisi (p) lebih besar dari α maka Hipotesis ke-2 tidak berhasil 

didukung. Pengujian terhadap Variabel CAMEL (X1) menghasilkan t-Hitung 

sebesar -0,412 dengan kesalahan prediksi (p) sebesar 68,2%. Karena tingkat 

kesalahan predisi (p) lebih besar dari α maka Hipotesis ke-1 tidak berhasil 

didukung. Pengujian terhadap Variabel Efisiensi (X2) menghasilkan t-Hitung 

sebesar --0,316 dengan kesalahan prediksi (p) sebesar 75,3%. Karena tingkat 
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kesalahan predisi (p) lebih besar dari α maka Hipotesis ke-2 tidak berhasil 

didukung. 

4.1.5 Hasil Pengujian Terhadap Variabel Kontrol 

Pengujian terhadap Variabel EPS (X3) menggunakan model harga 

menghasilkan t-Hitung sebesar 16,954 dengan kesalahan prediksi (p) sebesar 0%. 

Karena tingkat kesalahan predisi (p) lebih kecil dari α maka dapat disimpulkan 

bahwa EPS berpengaruh terhadap harga saham. Pengujian menggunakan model 

return menghasilkan t-Hitung sebesar -0,295 dengan kesalahan prediksi (p) 

sebesar 76,9%. Karena tingkat kesalahan predisi (p) lebih besar dari α maka dapat 

disimpulkan bahwa EPS tidak berpengaruh terhadap return saham. 

 

4.1.4  Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier 

berganda. Uji regresi linier dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa 

(ordinary least squares/OLS) membutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (Best 

Linier Unbiased Estimator/BLUE) dari penaksir (Gujarati, 1997:44). Serangkaian 

uji dapat dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi 

persyaratan BLUE tersebut, yaitu uji normalitas, uji gejala multikolinieritas, dan 

uji gejala heteroskedastisitas.  

4.1.4.1  Hasil Uji Normalitas 
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Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, karena uji-t dan uji-

F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 

2005:110). Pengujian normalitas dilakukan terhadap nilai unstandardized residual 

dari model regresi dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test. Data dikategorikan berdistribusi normal jika menghasilkan nilai asymptotic 

significance > α=5%. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Keterangan Model Harga Model Return 

N 69 69 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.231 1.352 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.096 0.052 

 

  

Berdasarkan hasil pengujian terhadap nilai residual model regresi pada 

Tabel 4.5, diperoleh nilai Asymptotic Significance lebih besar dari 0,05, yaitu 

sebesar 0,096 dan 0,052. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi 

berdistribusi normal.. 

4.1.4.2 Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

Uji gejala multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi 

antara variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dengan  menggunakan nilai VIF (variance inflation factor), nilai 
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VIF lebih kecil dari angka 10 menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinearitas 

dengan variabel bebas yang lainnya. 

Hasil uji gejala multikolinieritas disajikan pada Tabel 4.4 berikut ini. 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

 

Variabel 

Model 

Harga 

Model 

Return 

CAMEL (X1) 1.022 1.476 

Efisiensi (X2) 1.417 1.707 

EPS (X3) 1.405 2.300 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.6 dan 4.7 di atas, dapat diamati 

bahwa keseluruhan variabel independen menghasilkan nilai VIF masih di bawah 

angka 10. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan tidak terjadi gejala 

multikolinieritas antar variabel independen pada model regresi.  

4.1.4.3 Hasil Uji Gejala Autokorelasi 

Pendeteksian adanya gejala autokorelasi pada model regresi dilakukan 

dengan cara membandingkan antara nilai Durbin-Watson (DW) Statistic dengan 

Tabel Batas Durbin–Watson (DW-Tabel). Suatu model regresi dinyatakan tidak 

memiliki gejala autokorelasi apabila nilai DW-Statistic terletak diantara dU<DW-
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Statistic<4-dU. Penggunaan jumlah observasi (n) sebanyak 69 dan jumlah 

variabel independen (k) sebanyak 3 variabel akan menghasilkan batas atas (dU) 

sebesar 1,751 dan batas bawah sebesar 1,566 pada DW-Tabel. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Variabel dU <  DW  < 4-dU 

Harga Saham 1,751 2,188 2,249 

Return Saham 1,751 1,913 2,249 

 

Hasil pengujian terhadap gejala autokorelasi dengan menggunakan Durbin-

Watson Test pada output SPSS menghasilkan DW-Statistic sebesar 2,188 pada 

pengujian terhadap Harga Saham dan sebesar 1,913 pengujian terhadap Return 

Saham. Karena besarnya angka tersebut terletak di antara dU<DW-Statistic<4-dU 

maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala autokorelasi pada kedua model 

regresi. 

 

4.1.4.4 Hasil Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala 

heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar 
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nilai X dan Y. Suatu model regresi dinyatakan mengalami gejala 

heterokedastisitas apabila grafik scatterplot di sekitar nilai X dan Y menghasilkan 

adanya pola tertentu. Hasil pengujian dengan menggunakan grafik scatterplot 

pada lampiran uji asumsi klasik menunjukkan bahwa grafik scatterplot yang 

dihasilkan berpola acak tanpa membentuk pola tertentu. Berdasarkan hasil 

tersebut maka dapat disimpulkan tidak dijumpai adanya gejala heteroskedastisitas 

pada model regesi. Hasil dari Uji Gejala Heteroskedastisitas dapat dilihat dalam 

lampiran. 

4.2 Pembahasan dan Implikasi 

4.2.1 Pengaruh Rasio CAMEL Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis I, CAMEL berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. CAMEL tersebut dapat mewakili dari kinerja 

keuangan perusahaan yang dihitung melalui rasio-rasio yang terdiri dari CAR, 

RORA, Profit Margin, BOPO, ROA dan LDR. Informasi tentang kinerja 

perusahaan (analisis fundamental) dapat diperoleh investor melalui analisis 

terhadap laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan. Baik buruknya 

kinerja perusahaan dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi investor dalam 

menentukan pembelian saham perusahaan. Tentunya investor akan menjatuhkan 

pilihannya pada saham yang memiliki reputasi yang baik. Rasio-rasio keuangan 

CAMEL merupakan dasar untuk melihat sejauh mana pengelolaan bank sesuai 

dengan asas-asas perkreditan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Semakin baik rasio-rasio keuangan tersebut berarti semakin sehat 
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lembaga keuangan bank tersebut. Pada kondisi seperti ini akan lebih banyak ada 

jaminan perolehan laba yang lebih tinggi. Reputasi lembaga keuangan bank 

meningkat sehingga kondisi ini akan dapat meningkatkan harga saham. 

Dalam Rasio CAMEL adalah menilai tentang bagaimana kondisi modal, 

kualitas aset, manajemen, rentabilitas (earnings), dan likuiditas. Pada dasarnya 

investor lebih menyukai bank yang memiliki modal yang cukup kuat guna 

menjalankan usahanya, serta kemampuan untuk mengatasi kemungkinan kerugian 

dalam perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga. CAMEL adalah sebagai 

tolok ukur dalam menilai tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank dapat  diartikan 

sebagai  kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan 

secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan 

cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian 

tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena 

kesehatan bank memang mencakup kesehatan bank untuk melaksanakan seluruh 

kegiatan usaha perbankannya kegiatan tersebut meliputi, kemampuan 

menghimpun dana masyarakat dari lembaga lain dan dari modal sendiri, 

kemampuan mengolah dana, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, 

kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal 

dan pihak lain, pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. 

Penilaian kesehatan bank akan mencerminkan kinerja bank, semakin sehat 

bank maka semakin baik kinerjanya. Penilaian yang meliputi capital, assets, 

management, earning dan liquidity dapat diketahui posisi modal perusahaan, 
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seberapa besar perusahaan menghasilkan laba dan penyaluran kredit dengan 

tingkat likuiditas. Pada sisi lain kinerja bank dapat pula dijadikan sebagai tolok 

ukur kesehatan bank tersebut. Secara intuitif dapat dikatakan bahwa bank yang 

sehat akan mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat serta 

mampumenghasilkan laba yang optimal. Hal tersebut akan mempengaruhi 

penilaian investor dalam mengambil keputusan investasinya sehingga secara 

bersamaan akan mempengaruhi permintaan dan penawaran saham di pasar modal 

yang pada akhirnya mempengaruhi harga saham. 

4.2.2 Pengaruh Efisiensi terhadap Harga saham 

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua, Efisiensi tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. Efisiensi merupakan pengukuran kinerja bank berdasarkan 

output dan input yang digunakan. suatu perusahaan dapat dikatakan efisien 

apabila: (1) Mempergunakan jumlah unit input yang lebih sedikit dibandingkan 

jumlah unit input yang digunakan oleh perusahaan lain dengan menghasilkan 

jumlah output yang sama, (2) Menggunakan jumlah unit input yang sama, tetapi 

dapat menghasilkan jumlah output yang lebih besar. Perbankan sebagai salah satu 

lembaga keuangan yang berkembang pesat di Indonesia dituntut untuk memiliki 

kinerja yang baik. Salah satu cara mengukur kinerja perbankan adalah efisiensi 

yang dapat dilihat dari penggunaan input dan output yang digunakan untuk 

operasionalisasi bank.  

Efisiensi yang diukur oleh analisis DEA memiliki karakter berbeda dengan 

konsepefisiensi pada umumnya. Pertama, efisiensi yang diukur adalah bersifat 
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teknis, bukan ekonomis. Artinya, analisis DEA hanya memperhitungkan nilai 

absolut dari suatu variabel. Satuan dasar pengukuran yang mencerminkan nilai 

ekonomis dari tiap-tiap variabel seperti harga, berat, panjang, isi dan lainnya tidak 

dipertimbangkan. Oleh karenanya dimungkinkan suatu pola perhitungan 

kombinasi berbagai variabel dengan satuan yang berbeda-beda. Kedua, nilai 

efisiensi yang dihasilkan bersifat relatif atau hanya berlaku dalam lingkup 

sekumpulan UKE (Unit Kegiatan Ekonomi) yang diperbandingkan tersebut. 

Pada saat ini perusahaan perbankan belum sepenuhnya menerapkan 

pengukuran efisiensi dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis. 

Jadi efisiensi ini belum menjadi perhatian utama investor untuk melakukan 

investasi, sehingga pengukuran efisiensi ini tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. Investor akan lebih fokus pada bagaimana kondisi laba pada perusahaan 

tersebut. Jika perusahaan tersebut mempunyai laba yang tinggi maka perusahaan 

tersebut mempunyai kinerja yang baik.  

4.2.3 Pengaruh Earning Per Share terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap EPS, penelitian ini berhasil 

menemukan adanya pengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Hasil ini 

mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purnomo (1998) dan 

Wicaksono (2001) dalam Arismawati (2004).  

EPS merupakan total keuntungan yang diperoleh investor untuk setiap 

lembar sahamnya. Semakin besar laba bersih perusahaan maka pendapatan 

dividen kas per lembar saham (cash dividend per share) yang akan diterima oleh 
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para pemegang saham biasa (common stock) juga semakin besar. Hasil pengujian 

yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan mengindikasikan bahwa 

EPS merupakan variabel yang dianggap informatif oleh investor sebagai bahan 

pertimbangan dalam berinvestasi. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa 

variabel EPS memiliki signifikansi yang paling tinggi dalam mempengaruhi harga 

saham perusahaan. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh dominan dari 

variabel EPS terhadap harga saham sehingga para pemegang sangat penting untuk 

mempertimbangkan besarnya EPS dalam rangka memprediksi besarnya return 

yang akan diterima.    

4.2.4 Pengaruh CAMEL terhadap Return Saham  

 Berdasarkan hasil uji hipotesis ke tiga, penelitian ini tidak menemukan 

adanya pengaruh rasio CAMEL terhadap return saham. Hasil ini didukung oleh 

penelitian sebelumnya Alit (2007) yang meneliti tentang pengaruh rasio CAMEL 

terhadap return saham dengan hasil bahwa rasio tersebut tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. 

 Hal ini dapat diartikan pasar kurang meresponsnya atau pelaku pasar 

modal memiliki informasi lain yang lebih relevan baginya untuk memprediksi 

return saham yang akan didapat. Pengelola dan pemilik lembaga keuangan bank 

yang terdaftar di pasar modal paling berkepentingan untuk mengetahui 

sejauhmana rasio-rasio kinerja keuangan yang relevan dengan usahanya mampu 

direspon pasar terutama pengaruhnya terhadap return saham. Return saham dalam 

penelitian ini merupakan perubahan harga saham, dipengaruhi oleh berbagai 



87 

 

macam faktor diantaranya faktor fundamental perusahaan (kinerja keuangan dan 

operasional perusahaan), makro ekonomi, politik, keamanan, sentimen pasar, 

pengaruh pasar saham secara keseluruhan, atau kejadian lain yang dianggap 

mempengaruhi kinerja emiten.  

Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin pesat ini, terjadi 

persaingan di lingkungan usaha yang semakin ketat guna mendorong adanya 

peningkatan kualitas produk, kualitas layanan serta meningkatkan efisiensi. 

Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka dibutuhkan suatu perangkat yang 

dapat digunakan sebagai alat bantu bagi investor atau kreditor untuk 

mengintepretasikan suatu perusahaan sebelum melangkah lebih jauh. Untuk itu 

diperlukan dana yang tidak sedikit untuk memperbaiki kinerja perusahaan, baik 

dari segi keunggulan kompetitif, jangkauan pasar, kapasitas produksi, pemasaran, 

promosi dan sebagainya. Disinilah peranan pasar modal sebagai sarana 

pengumpulan dana bagi perusahaan yang go public menjadi kuat. 

4.2.5 Pengaruh Efisiensi terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil uji hipotesis ke empat, penelitian ini tidak menemukan 

pengaruh efisiensi terhadap Return Saham. Pengukuran efisiensi dengan 

menggunakan DEA belum sepenuhnya diterapkan pada perusahaan perbankan. 

Pengukuran efisiensi yang dilakukan oleh bank melalui proses yang tidak hanya 

mengandalkan output dan input yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi 

efisiensi yang diukur dengan DEA ini bukan menjadi fokus utama investor dalam 

melakukan investasi.  
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Dalam melakukan investasi investor membutuhkan informasi yang lebih 

lengkap dan dapat menggambarkan kondisi dan kinerja perusahaan secara 

menyeluruh. Kinerja perusahaan tidak hanya diukur dalam pengukuran efisiensi 

saja tetapi dengan menilai dari segi pelayanan, produk, perbandingan operasional, 

pasar, karyawan dan keuangan. Pelayanan yang baik, meningkatkan produktivitas 

sumber daya manusia, memperhatikan perkembangan karyawan, mempunyai 

tanggung jawab sosial dalam arti perusahaan menyediakan informasi yang 

dibutuhkan untuk mempertahankan kepercayaan dan keamanan public, maka hal 

tersebut akan meningkatkan kepuasan konsumen sehingga akan berdampak pada 

penilaian perusahaan. Jika perusahaan dinilai baik oleh para konsumen maka akan 

meningkatkan kualitas kinerja perusahaan. 

4.2.6 Pengaruh EPS terhadap Return saham 

Berdasarkan pengujian terhadap variabel kontrol yaitu EPS, menunjukkan 

bahwa EPS tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahman 

(2004), meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham pada 

perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan yang diwakili oleh variabel EPS, 

ROE, DER dan EVA berpengaruh secara serentak terhadap return saham akan 

tetapi secara parsial hanya variabel DER yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham, sedangkan sisanya EPS, PER, ROE dan EVA tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. 
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Perkembangan laba pada umumnya digunakan sebagai ukuran oleh 

lembaga keuangan dan para pemegang saham. Mereka melihat sejauh mana 

perusahaan mampu mengubah pertumbuhan penjualan dan kegiatan operasinya ke 

dalam kenaikan penghasilan bagi pemegang saham. Pertumbuhan keuntungan ini 

dapat dilihat melalui kenaikan laba per lembar saham. Laba per lembar biasanya 

merupakan indikator laba yang diperhatikan oleh para investor (penanam modal) 

yang merupakan angka dasar yang diperlukan dalam menentukan harga saham 

(Munawir, 2000:96). 

EPS menunjukkan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh 

investor per lembar saham. EPS yang tinggi menandakan bahwa perusahaan 

mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik terhadap pemegang 

saham, sehingga mendorong investor untuk memperbanyak investasi dalam sektor 

yang bersangkutan. Hal ini tentu saja dapat menambah permintaan saham 

sehingga mendorong naiknya harga saham perusahaan. EPS ini akan berpengaruh 

langsung terhadap harga saham tetapi tidak terhadap return saham. Harga saham 

menjadi faktor yang akan mempengaruhi return saham, jadi return tersebut dapat 

diperoleh dari pergerakan harga saham. Jika harga saham dapat meningkat maka 

return yang didapat akan lebih tinggi dan sebaliknya jika harga saham menurun 

maka investor tidak akan memperoleh keuntungan atau pengembalian yang 

maksimal.  

Pasar modal yang efisien akan bereaksi dengan cepat terhadap informasi 

yang relevan, di mana informasi tersebut akan mempengaruhi saham. Apakah 

akan terjadi kenaikan, tetap pada keadaan semula, bahkan terjadi penurunan. 
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Informasi yang relevan akan tercermin pada tingkat perubahan harga saham dan 

volume perdagangan saham di pasar modal.  
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BAB V 

PENUTUP 

Kinerja keuangan Perusahaan Perbankan adalah hasil dari proses 

pengambilan keputusan secara terus menerus oleh manajemen perusahaan bank 

yang dilakukan dalam bidang operasi, investasi dan pendanaan dalam mencapai 

tujuan. Pengukuran kinerja keuangan Perbankan yang dilakukan oleh pihak 

manajemen mempunyai tujuan untuk mengetahui kondisi Perusahaan Bank yang 

sebenarnya. Informasi kinerja perusahaan Bank terutama profitabilitas sangat 

diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang 

mungkin untuk dikendalikan di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga 

berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efekivitas perusahaan Bank 

dalam memanfaatkan sumber daya. 

Kinerja keuangan Perbankan sebagai bentuk pengukuran prestasi 

perusahaan Bank yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan 

keputusan manajemen yang kompleks dan sulit karena menyangkut efektifitas 

pemanfaatan modal, efisiensi, dan rentabilitas dari kegiatan usaha. 

Salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi harga saham dimasa 

mendatang adalah  dengan menganalisis kinerja keuangan Perbankan yang 

tercermin dalam laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik oleh 

perusahaan yang bersangkutan, sehingga harga saham tersebut akan 

mempengaruhi return saham. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu 
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perusahaan Bank, diperlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan 

adalah  rasio  atau indeks  yang  berhubungan dengan  data  keuangan  Perbankan.  

Pada penelitian ini menggunakan rasio CAMEL, Tingkat Efisiensi, dan 

EPS sebagai variabel control pada perusahaan Perbankan. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 23 perusahaan dengan periode tiga tahun. Yaitu dengan 

menganalisa rasio keuangan Perbankan yang merupakan salah satu cara 

pemrosesan dan penginterpretasian informasi akuntansi yang dinyatakan dalam 

artian relatif maupun absolut untuk menjalankan hubungan tertentu antara suatu 

angka dengan angka lainya dari suatu laporan keuangan Perbankan. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan hasil pengujian, rasio CAMEL yang sudah dibobotkan 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan menjadi perhatian 

investor untuk berinvestasi. Jika posisi permodalan, asset, manajemen, 

earning, dan likuiditas mengalami kenaikan atau penurunan maka akan 

berpengaruh pada harga saham. 

2. Berdasarkan hasil pegujian, tingkat efisiensi tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham. Pada penelitian ini menggunakan DEA 
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sebagai alat ukur efisiensi. Ini dapat diartikan bahwa efisiensi bukan menjadi 

fokus utama dalam menilai perusahaan. Investor akan lebih memperhatikan 

laba perusahaan sebagai ukuran kinerja perusahaan. 

3. Berdasarkan hasil pengujian, EPS mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham. Hasil pengujian yang menunjukkan adanya pengaruh 

positif signifikan mengindikasikan bahwa EPS merupakan variabel yang 

dianggap informatif oleh investor sebagai bahan pertimbangan dalam 

berinvestasi. 

4. Berdasarkan hasil pengujian, rasio CAMEL tidak mempunyai pengaruh 

terhadap return saham. Hal ini dapat diartikan pasar kurang meresponsnya 

atau pelaku pasar modal memiliki informasi lain yang lebih relevan baginya 

untuk memprediksi return saham atau tingkat pengembalian yang diterima. 

5. Berdasarkan hasil pengujian, tingkat efisiensi tidak mempunyai pengaruh 

terhadap return saham. Pengukuran efisiensi belum sepenuhnya menjadi 

perhatian investor, karena masih ada informasi lain yang lebih relevan untuk 

dijadikan bahan pertimbangan. 

6. Berdasarkan hasil pengujian, EPS tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham. EPS hanya berpengaruh terhadap harga saham, jadi 

untuk mendapatkan return saham yang tinggi investor akan lebih 

memperhatikan pergerakan harga saham. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 



94 

 

1. Periode penelitian yang digunakan pada penelitian ini tergolong cukup 

pendek, yaitu hanya selama 3 tahun periode penelitian dengan sampel 69. Hal 

ini disebabkan keterbatasan tersedianya data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini dan tidak semua perusahaan perbankan mempublikasikan 

laporan keuangan setiap tahun. Hal tersebut dikhawatirkan dapat 

menyebabkan hasil analisis kurang bisa mencerminkan kondisi kinerja 

perusahaan yang sebenarnya.  

2. Pada penelitian ini tidak dapat menentukan kesehatan bank secara 

menyeluruh, karena masih banyak faktor lain yang harus diperhitungkan serta 

adanya perbedaan penilaian antara bank satu dengan yang lainnya. 

3. Teknik CAMELS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia terbaru tidak 

sepenuhnya diterapkan, tetapi disesuaikan dengan ketersediaan data yang ada. 

Kinerja bank dengan CAMELS tidak sepenuhnya dapat dilakukam hanya 

berdasarkan laporan keuangan bank yang dipublikasikan. Sensitivitas terhadap 

risiko pasar tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini karena keterbatasan 

informasi yang diperoleh. 

 

5.3 Implikasi 

Implikasi untuk penelitian selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya hendaknya dikembangkan dengan menggunakan jumlah 

sampel yang lebih besar. Hal tersebut perlu dilakukan supaya hasil penelitian 



95 

 

menghasilkan tingkat generalisasi yang lebih baik apabila dibandingkan 

dengan hasil penelitian ini.  

b. Penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan melakukan pengamatan 

pada periode yang lebih panjang dengan menggunakan data tahunan 

perusahaan. Dengan dilakukannya hal tersebut diharapkan hasil analisis 

benar-benar mampu menggambarkan kinerja perusahaan, khususnya yang 

berkaitan dengan kebijakan jangka panjang perusahaan.   

c. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat ukur kinerja yang lain yang 

lebih akurat dan dapat diperhitungkan secara lengkap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdullah, Piter & Suseno. 2003. Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia. 

Jakarta:Pusat Pendidikandan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI. 

 

Ahmad, Kamaruddin. 2004. Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio. 

Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 

 

Algifari. 2000. Analisis Teori Regresi. Yogyakarta: BPFE. 

 

Anggraini, Dyah Ayu. 2009. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 

Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

 

Anonym. Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. www.batavise.co.id. diakses 

pada tanggal 20 Juli 2010. 

 

Arafat, Wilson. 2006. Manajemen Perbankan Indonesia. Jakarta:Penerbit Pustaka 

LP3ES Indonesia. 

 

Bastiani, Indra dan Suhardjono. 2006. Akuntansi Perbankan. Jakarta: Salemba 

Empat. 

 

Cooper, Donald dan, Emory, William. 1998. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: 

Penerbit Erlangga. 

 

Darmadji, Tjiptono & Hendy M Fakhrudin. 2001. Pasar Modal di Indonesia.  

Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 

http://www.batavise.co.id/


97 

 

 

Djumhana, Muhamad. 2006. Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Penerbit PT 

Citra Aditya Bakti. 

 

Faisal Abdullah. 2003. Manajemen Perbankan (teknik analisis kinerja keuangan 

bank). Malang: UMM Press. 

 

Gujarati, Damodar. 1995. Ekonometrika Dasar. Cetakan Keempat, Jakarta: 

Penerbit Erlangga. 

 

Haikal, Shalahuddin. 2003. Key Management Ratios. Jakarta:Penerbit Erlangga. 

 

Hartono, Jogiyanto. 2009. Teori Portofolio Dan Analisis Investasi. 

Yogyakarta:Penerbit:BPFE Yogyakarta. 

 

Hasibuan, H. Malayu. 2005. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta:Penerbit:Bumi 

Aksara. 

 

Hayati, Elly Farida. 2004. Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Return Saham 

Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta. Skripsi. 

Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

 

Herawati, Dusi. 2007. Analisis Rasio CAMEL Untuk Menilai Tingkat Kesehatan 

Bank Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya. 

 

Hermansyah. 2008. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta:Penerbit 

Kencana Prenada Media Group. 

 



98 

 

Ika, Siti Rochmah. 2005. Analisis Efisiensi Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar di bursa efek Jakarta sebelum dan sesudah berlakunya UU 

Perpajakan 2000. SNA VIII, Solo. 

 

Imam, Ghozali. 2002. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. 

Edisi Kedua. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro. 

 

Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk 

Manajemen dan Akuntansi. Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE. 

 

Itan, Iskandar dan Syakhroza, Akhmad. 2003. The Influence of Financial 

Performance to the Price of LQ45 Stock at Jakarta Stock Exchange. 

Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya. 

 

Jogiyanto. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Yogyakarta:Penerbit BPFE 

Yogyakarta. 

 

Kardina, Meitina. 2007. Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi 

Kebangkrutan Pada Perusahaan Food And Baverages Yang Go Public Di 

Bursa Efek Jakarta. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya. 

 

Kasmir. 2002.  Dasar-dasar Perbankan. Jakarta:Penerbit RajaGrafindo Persada. 

 

Kieso, Donald E & Weygant, Jerry J. 1995. Akuntansi Intermediette. Jilid Satu. 

Edisi sepuluh, Jakarta: Penerbit Erlangga. 

 

Kothari, SP,& JL Zimmerman. 1995. Price and Return Models. Journal of 

accounting and Economics 20.155-192 



99 

 

 

Kun Wahyu Winasis. Kondisi Perbankan Tak Lagi Seperti Dulu. 

www.blogspot.com. Diakses tanggal 20 Juli 2010. 

 

Mariewati, Dian & Setyani, Astuti Yuli. 2005. Analisis Rasio Keuangan Terhadap 

Perubahan Kinerja pada Food and Beverages yang Listing di Bursa Efek 

Jakarta. Simposium Akuntansi VII, Solo. 

 

Martono. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta:Penerbit Ekonisia. 

 

Payamta. 2000. Pengaruh Variabel-Variabel Keuangan dan Signaling Terhadap 

Penentuan Harga Pasar Saham di Bursa Efek Jakarta. Jurnal riset 

Akuntansi Keuangan Vol.4 No.2. 

 

Prabowo, Ronny & Yayuk Ariyani. 2005. Investasi Teknologi Informasi Dan 

Kinerja Keuangan:Aplikasi Data Envelopment Analisys (Dea) Pada 

Perusahaan Yang Sukses Melakukan Investasi Teknologi Informasi. SNA 

VIII, Solo. 

 

Rahman, Taufik. 2004. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Pada 

Perusahaan Barang Dan Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

 

Sari, Marlupi Nanda Permata. 2006. Analisis Kinerja Perbankan Dengan 

Menggunakan Metode Camel (Studi Pada Bursa Efek Jakarta Periode 

2002-2004), Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

 

Scott, William. 2000. Financial Accounting Theory. Toronto: Prantice Hall. 

 

http://www.blogspot.com/


100 

 

Standar Akuntansi Keuangan No 1 2009 

 

Siamat, Dahlan. 1995. Manajemen Umum Bank. Jakarta: Penerbit Intermedia 

 

Subekti, Imam. 2004. Investigasi Empiris Cost-Efficiency Perbankan Indonesia 

Berdasarkan Metode Data Envelopment Analisys (DEA). Lintasan 

Ekonomi Volume XXI, Nomor 1. 

 

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Bandung:Penerbit CV ALFABETA 

 

Sunariyah. 2004. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Edisi Keempat, 

Yogyakarta: Penerbit UPP. AMP. YKPN. 

 

Susyanti dkk. 2002. Indikasi Potensi Economic Value Added Dan Analisis Rasio 

Camel Dalam Memprediksi Kesehatan Bank Yang Listing Di Bursa Efek 

Jakarta. Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Brawijaya 

 

Yuliani. 2007. Hubungan Efisiensi Operasional Dengan Kinerja Profitabilitas 

Pada Sektor Perbankan Yang Go Publik Di Bursa Efek Jakarta. Jurnal 

Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 5 No 10. 

 

www.bi.go.id.  tanggal 20 Juli 2010 

 

www.bapepam.go.id. tanggal 20 Juli 2010 

 

 

 

http://www.bi.go.id/
http://www.bapepam.go.id/


101 

 

LAMPIRAN  1 

HASIL UJI REGRESI TERHADAP VARIABEL HARGA SAHAM 

 
 Desscriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

HARGA 69 50,00 8514,29 1425,3499 1786,60554 

RETURN 69 -,64 4,42 ,2106 ,75818 

CAMEL 69 -73,77 65,15 32,1983 14,26356 

CAR 69 -22,29 44,84 16,8103 7,77953 

RORA 69 -170,00 7,55 -,1355 20,82028 

PM 69 -104,77 187,35 68,3017 30,52451 

ROA 69 -52,29 3,82 ,8325 6,56393 

BOPO 69 44,89 108,22 83,7401 11,80299 

LDR 69 28,90 108,50 67,3180 19,23139 

EFISIENSI 69 17,32 135,68 76,0267 15,71390 

B.OPERASI 69 81465000000,00 30043066000000,00 5964934545491,8900 7840005754689,62000 

P.OPERASI 69 108552066138,00 38603725000000,00 7506387179647,6400 10458348625506,16000 

MODAL 69 -1450304000000,00 30456978000000,00 6115772475396,6100 8195854200044,99000 

KREDIT 69 486449000000,00 194242503000000,00 35762552844427,7500 48956332781860,30000 

EPS 69 -256,83 609,50 94,7348 142,08817 

PERUB.EPS 69 -128,78 20,46 -1,4004 15,76775 

Valid N (listwise) 69         

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .921
a
 .848 .841 711.636061 2.188 

a. Predictors: (Constant), EPS, CAMEL, Efisiensi  

b. Dependent Variable: Harga   

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.841E8 3 6.138E7 121.199 .000
a
 

Residual 3.292E7 65 506425.883   

Total 2.171E8 68    

a. Predictors: (Constant), EPS, CAMEL, Efisiensi   

b. Dependent Variable: Harga     
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1927.603 1245.789  -1.547 .127   

CAMEL 2032.746 749.589 .132 2.712 .009 .979 1.022 

Efisiensi -1045.429 652.962 -.092 -1.601 .114 .706 1.417 

EPS 12.207 .720 .971 16.954 .000 .712 1.405 

a. Dependent Variable: Harga       

 

 
 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model 
Dimensi
on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) CAMEL Efisiensi EPS 

1 1 3.390 1.000 .00 .00 .00 .02 

2 .585 2.408 .00 .00 .00 .70 

3 .022 12.364 .02 .06 .88 .27 

4 .003 35.327 .98 .94 .11 .00 

a. Dependent Variable: Harga     

 

 
Residuals Statistics

a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -8.68721E2 7.60623E3 1.42535E3 1645.562456 69 

Residual -
1.635315E3 

2.803018E3 .000000 695.761141 69 

Std. Predicted Value -1.394 3.756 .000 1.000 69 

Std. Residual -2.298 3.939 .000 .978 69 

a. Dependent Variable: Harga    

 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 69 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 6.95761141E2 

Most Extreme Differences Absolute .148 

Positive .148 

Negative -.126 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.231 

Asymp. Sig. (2-tailed) .096 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 69 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 6.95761141E2 

Most Extreme Differences Absolute .148 

Positive .148 

Negative -.126 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.231 

Asymp. Sig. (2-tailed) .096 

a. Test distribution is Normal. 
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LAMPIRAN 2 

HASIL UJI REGRESI VARIABEL RETURN SAHAM  
 

Model Sum11mary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,092(a) ,008 -,037 ,122702 1,913 

a  Predictors: (Constant), EPS, CAMEL, Efisiensi 
b  Dependent Variable: Return 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,008 3 ,003 ,185 ,906(a) 

Residual ,979 65 ,015     

Total ,987 68       

a  Predictors: (Constant), EPS, CAMEL, Efisiensi 
b  Dependent Variable: Return 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta B Std. Error Tolerance VIF 

1 (Constant) ,179 ,382   ,468 ,641     

CAMEL -,064 ,155 -,062 -,412 ,682 ,678 1,476 

Efisiensi -,039 ,124 -,051 -,316 ,753 ,586 1,707 

EPS -,029 ,099 -,055 -,295 ,769 ,435 2,300 

a  Dependent Variable: Return 
 
 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index Variance Proportions 

    (Constant) CAMEL Efisiensi EPS (Constant) CAMEL 

1 1 3,961 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 

  2 ,030 11,472 ,01 ,03 ,51 ,00 

  3 ,008 22,786 ,00 ,18 ,32 ,25 

  4 ,001 65,269 ,99 ,79 ,17 ,75 

a  Dependent Variable: Return 
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Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,07119 ,00835 -,01861 ,011079 69 

Residual -,355672 ,362964 ,000000 ,119965 69 

Std. Predicted Value -4,746 2,433 ,000 1,000 69 

Std. Residual -2,899 2,958 ,000 ,978 69 

a  Dependent Variable: Return 
  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
Unstandardize

d Residual 

N 69 

Normal Parameters(a,b) 
Mean .0000000 

Std. Deviation .11996529 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .163 

Positive .135 

Negative -.163 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.352 

Asymp. Sig. (2-tailed) .052 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
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LAMPIRAN 3 

DAFTAR SAMPEL PENELITIAN 

NO Nama Perusahaan 

Kode 

Perusahaan 

1 Bank Artha Graha Internasional INPC 

2 Bank Bumi Arta BNBA 

3 Bank Bumiputera Indonesia BABP 

4 Bank Central Asia BBCA 

5 Bank Century BCIC 

6 Bank Danamon Indonesia BDMN 

7 Bank Ekonomi Raharja BAEK 

8 Bank Himpunan Saudara 1906 SDRA 

9 Bank Internasional Indonesia BNII 

10 Bank Kesawan BKSW 

11 Bank Mandiri (Persero) BMRI 

12 Bank Mayapada Internasional MAYA 

13 Bank Mega MEGA 

14 Bank Negara Indonesia BBNI 

15 Bank Niaga BNGA 

16 Bank NISP NISP 

17 Bank Nusantara Parahyangan BBNP 

18 Bank Pan Indonesia PNBN 

19 Bank Permata BNLI 

20 Bank Rakyat Indonesia (Persero) BBRI 

21 Bank Swadesi BSWD 

22 Bank Victoria International BVIC 

23 

Bank Windu Kentjana 

International MCOR 
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LAMPIRAN 4 

DATA INPUT DAN OUTPUT EFISIENSI 

Kode Tahun Beban operasional Pendapatan operasional Kredit  Modal 

    (Input) (Output) (Output) (Input) 

INPC 2007 1,154,700,488,660 1,185,159,255,830 7,348,850,897,387 954,630,000,000 

  2008 1,231,231,729,155 1,262,825,353,105 9,641,673,270,648 1,408,598,000,000 

  2009 1,606,487,527,811 1,670,086,436,077 10,787,836,984,840 1,464,092,168,604 

BNBA 2007 161,428,834,485 190,518,113,405 782,734,944,096 364,394,916,045 

  2008 179,093,161,720 219,993,455,671 935,451,556,083 385,234,076,273 

  2009 189,297,075,175 230,224,153,336 960,847,390,984 366,095,056,253 

BABP 2007 740,325,784,000 774,725,233,000 4,328,973,426,000 554,151,000,000 

  2008 730,961,901,000 755,052,178,000 4,667,760,357,000 547,571,000,000 

  2009 812,098,020,000 821,628,148,000 5,188,764,128,000 567,446,000,000 

BBCA 2007 12,632,227,000,000 19,173,564,000,000 80,702,481,000,000 18,590,263,000,000 

  2008 15,538,358,000,000 23,179,233,000,000 110,026,861,000,000 20,876,066,000,000 

  2009 18,760,612,000,000 27,279,495,000,000 119,595,661,000,000 22,832,586,000,000 

BCIC 2007 1,288,195,000,000 1,379,804,000,000 3,918,827,000,000 1,023,572,000,000 

  2008 7,757,330,000,000 672,955,000,000 3,531,385,000,000 -1,450,304,000,000 

  2009 739,739,000,000 775,881,000,000 3,418,595,000,000 454,426,000,000 

BDMN 2007 10,132,933,000,000 22,571,964,000,000 43,852,551,000,000 12,296,027,000,000 

  2008 14,791,418,000,000 17,462,559,000,000 63,410,474,000,000 9,491,945,000,000 

  2009 16,081,103,000,000 18,863,215,000,000 58,367,570,000,000 11,151,924,000,000 

BAEK 2007 1,124,346,593,000 1,403,902,857,000 7,229,944,393,000 1,122,215,037,000 

  2008 1,283,082,869,000 1,635,771,961,000 9,757,605,622,000 1,632,452,442,000 

  2009 1,314,011,000,000 1,813,470,000,000 8,506,585,000,000 1,951,027,000,000 

SDRA 2007 174,123,051,137 220,259,409,009 1,145,697,589,761 173,655,662,208 

  2008 256,302,092,816 310,958,514,956 1,498,742,558,076 196,468,863,614 

  2009 303,874,909,912 356,031,255,779 1,896,719,604,862 245,557,933,073 

BNII 2007 6,406,184,000,000 6,726,075,000,000 27,932,987,000,000 6,197,720,000,000 

  2008 6,805,215,000,000 7,216,749,000,000 34,348,836,000,000 7,162,658,000,000 

  2009 7,852,361,000,000 7,889,391,000,000 36,500,149,000,000 5,639,103,000,000 

BKSW 2007 248,060,495,852 245,257,589,420 1,291,410,228,652 145,871,752,209 

  2008 238,527,859,172 245,257,589,420 1,470,800,447,321 146,423,374,676 

  2009 229,605,193,105 230,838,733,151 1,417,669,389,153 171,863,571,518 

BMRI 2007 21,478,760,000,000 27,691,677,000,000 125,488,384,000,000 28,283,838,000,000 

  2008 24,471,820,000,000 32,382,262,000,000 162,637,788,000,000 27,176,934,000,000 

  2009 27,829,601,000,000 38,264,079,000,000 184,690,704,000,000 30,456,978,000,000 

MAYA 2007 450,071,440,000 508,776,612,000 3,023,509,863,000 1,085,909,604,000 

  2008 580,193,232,000 640,189,877,000 3,900,181,841,000 1,061,991,288 
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  2009 876,133,695,000 933,799,532,000 4,961,855,948,000 1,084,801,513 

 

LANJUTAN 

MEGA 2007 2,842,849,000,000 3,588,965,000,000 13,843,320,000,000 2,342,364,000,000 

  2008 3,312,276,000,000 3,985,713,000,000 18,749,051,000,000 3,555,156,000,000 

  2009 3,775,324,000,000 4,415,708,000,000 18,352,062,000,000 3,877,307,000,000 

BBNI 2007 17,739,788,000,000 19,007,436,000,000 83,214,985,000,000 17,195,929,000,000 

  2008 18,302,505,000,000 20,177,028,000,000 106,342,351,000,000 17,612,014,000,000 

  2009 20,356,037,000,000 23,742,151,000,000 113,922,685,000,000 19,301,849,000,000 

BNGA 2007 4,744,467,000,000 5,736,881,000,000 40,675,513,000,000 6,109,660,000,000 

  2008 10,161,018,000,000 11,485,461,000,000 72,219,844,000,000 12,395,313,000,000 

  2009 10,617,201,000,000 12,827,163,000,000 80,114,845,000,000 11,638,013,000,000 

NISP 2007 2,609,552,000,000 2,958,899,000,000 18,857,535,000,000 3,605,272,000,000 

  2008 2,804,508,000,000 3,256,600,000,000 20,272,226,128,928 4,237,964,000,000 

  2009 3,255,498,000,000 3,864,492,000,000 21,283,245,000,000 4,439,087,000,000 

BBNP 2007 305,640,113,000 466,241,600,000 1,629,278,671,000 318,326,000,000 

  2008 296,738,244,000 449,816,907,000 2,149,250,916,000 357,004,000,000 

  2009 363,439,247,000 407,731,524,000 2,539,719,608,000 383,059,000,000 

PNBN 2007 3,591,202,000,000 4,949,601,000,000 28,290,884,000,000 7,987,111,000,000 

  2008 5,476,116,000,000 6,597,742,000,000 35,282,456,000,000 8,627,942,000,000 

  2009 6,984,716,000,000 8,325,737,000,000 39,967,098,000,000 10,071,715,000,000 

BNLI 2007 4,349,934,000,000 5,130,611,000,000 35,748,521,000,000 3,985,554,000,000 

  2008 4,820,107,000,000 5,437,501,600,000 48,599,566,000,000 4,326,456,000,000 

  2009 6,115,317,000,000 6,854,879,000,000 51,563,847,000,000 5,387,711,000,000 

BBRI 2007 17,506,329,000,000 25,062,332,000,000 105,923,763,000,000 17,058,707,000,000 

  2008 22,344,896,000,000 30,691,009,000,000 152,217,543,000,000 19,187,674,000,000 

  2009 30,043,066,000,000 38,603,725,000,000 194,242,503,000,000 22,839,021,000,000 

BSWD 2007 100,392,182,136 108,552,066,138 605,182,897,360 123,789,000,000 

  2008 103,031,193,287 133,258,988,945 860,909,612,346 280,488,000,000 

  2009 117,248,342,518 167,724,337,445 967,683,852,018 291,833,000,000 

BVIC 2007 337,708,749,000 395,740,287,000 1,953,182,889,000 483,816,656 

  2008 496,766,512,000 540,868,905,000 2,122,976,170,000 574,765,600 

  2009 719,550,103,000 782,636,923,000 2,713,514,081,000 581,969,836 

MCOR 2007 81,465,000,000 117,468,000,000 486,449,000,000 209,884,000,000 

  2008 210,274,000,000 220,092,000,000 1,409,483,000,000 273,464,000,000 

  2009 245,711,000,000 267,320,000,000 1,327,804,000,000 297,454,000,000 
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LAMPIRAN 6 

VARIABEL EPS, PERUBAHAN EPS, EFISIENSI, HARGA SAHAM, DAN 

RETURN SAHAM 

KODE  TAHUN EPS Perubahan  Efisiensi Harga  Return 

      EPS   Saham Saham 

INPC 2007 2.56 1.51 80.00% 77.14 -0.641 

  2008 2.55 0.00 74.85% 52.57 -0.319 

  2009 4.88 0.91 78.33% 68.00 0.293 

BNBA 2007 9.01 -0.33 50.76% 149.29 -0.426 

  2008 11.96 0.33 54.36% 54.00 -0.638 

  2009 12.21 0.02 55.43% 131.00 1.426 

BABP 2007 4.13 1.60 82.64% 111.57 0.407 

  2008 0.38 -0.91 84.92% 52.29 -0.531 

  2009 1.01 1.66 87.34% 99.29 0.899 

BBCA 2007 336 -0.03 77.11% 3535.71 -0.325 

  2008 236 -0.30 82.39% 3160.71 -0.106 

  2009 279 0.18 81.51% 5628.57 0.781 

BCIC 2007 2.01 0.28 65.93% 66.29 -0.045 

  2008 -256.83 -128.78 17.32% 50.00 -0.246 

  2009 0.39294 -1.00 85.67% 50.00 0.000 

BDMN 2007 423.27 0.57 135.68% 5792.86 -0.048 

  2008 303.7 -0.28 88.41% 2721.43 -0.530 

  2009 186.36 -0.39 80.12% 5110.71 0.878 

BAEK 2007 86.43 0.15 81.82% 1121.43 -0.016 

  2008 98.24 0.14 79.18% 2282.14 1.035 

  2009 124 0.26 72.74% 2600.00 -0.020 

SDRA 2007 21.07 0.45 83.25% 147.86 -0.038 

  2008 25.11 0.19 89.43% 58.86 -0.602 

  2009 23.73 -0.05 86.99% 319.29 4.425 

BNII 2007 8.36 -0.37 64.69% 405.00 1.077 

  2008 9.79 0.17 65.68% 325.00 -0.198 

  2009 -1 -1.10 75.83% 290.71 -0.105 

BKSW 2007 12.49 0.53 88.28% 600.00 0.239 

  2008 6.21 -0.50 93.92% 621.43 0.004 

  2009 6.37 0.03 82.47% 805.71 0.297 

BMRI 2007 209.78 0.76 70.59% 3178.57 0.243 

  2008 254.51 0.21 81.48% 2214.29 -0.303 

  2009 341.72 0.34 83.98% 5285.71 1.387 
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LANJUTAN 

MAYA 2007 15.81 -0.63 55.64% 1490.00 1.752 

  2008 23.28 0.47 59.99% 1555.71 0.044 

  2009 15.95 -0.31 63.81% 1597.14 0.027 

MEGA 2007 320 2.30 82.89% 2821.43 0.348 

  2008 309 -0.03 73.49% 3050.00 0.081 

  2009 169 -0.45 69.89% 2171.43 -0.288 

BBNI 2007 64 -0.56 67.14% 1421.43 -0.200 

  2008 80 0.25 74.26% 774.29 -0.455 

  2009 163 1.04 76.40% 1908.57 1.465 

BNGA 2007 62.87 0.16 80.85% 757.14 -0.011 

  2008 28.14 -0.55 73.19% 416.43 -0.450 

  2009 65.52 1.33 81.90% 748.57 0.798 

NISP 2007 45.29 -0.06 70.04% 784.29 -0.094 

  2008 54.5 0.20 68.45% 664.29 -0.153 

  2009 74.96 0.38 69.16% 832.86 0.254 

BBNP 2007 101 -0.34 85.61% 1560.00 1.080 

  2008 90 -0.11 88.19% 1410.00 -0.096 

  2009 93 0.03 77.39% 1000.00 -0.291 

PNBN 2007 42.32 0.13 68.27% 617.14 0.099 

  2008 34.6 -0.18 65.37% 557.14 -0.097 

  2009 41.01 0.19 64.16% 1085.71 0.949 

BNLI 2007 64 0.60 91.67% 881.43 -0.025 

  2008 58 -0.09 118.47% 419.29 -0.524 

  2009 62 0.07 92.11% 837.14 0.997 

BBRI 2007 403.64 0.14 88.39% 6007.14 0.160 

  2008 496.99 0.23 96.01% 4507.14 -0.250 

  2009 609.5 0.23 96.66% 8514.29 0.889 

BSWD 2007 27.38 0.03 66.15% 814.29 0.330 

  2008 32.01 0.17 64.10% 611.43 -0.249 

  2009 43 0.34 68.83% 618.57 0.012 

BVIC 2007 21.22 0.75 63.94% 134.14 0.017 

  2008 12.91 -0.39 60.17% 94.71 -0.294 

  2009 13.09 0.01 69.90% 135.14 0.427 

MCOR 2007 7.12 -0.91 59.73% 147.71 0.011 

  2008 1.33 -0.81 66.46% 99.29 0.009 
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  2009 5.86 3.41 64.06% 136.43 -0.042 

 

 


