
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan salah satu lembaga yang memobilisasi dana

masyarakat dalam hal ini investor, yaitu dengan menyediakan sarana dan tempat

untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang yang disebut

efek. Pasar modal menjadi sesuatu yang penting dan sangat berharga. Pernyataan

ini bisa benar kalau menyimak globalisasi di dunia keuangan, dimana pasar modal

adalah ujung yang paling awal tersentuh globalisasi ini dan membayangkan

manfaat yang dapat dipetik dari bebasnya modal bergerak akibat globalisasi itu.

Negara miskin misalnya, kalau mampu memberi return yang tinggi bagi investor,

tetap akan kebagian aliran modal.

Namun demikian, jika tak waspada, pasar modal justru akan

menghancurkan ekonomi. Melihat kasus-kasus yang terjadi dua dekade

belakangan ini, pasar modal bukan lagi menjadi tempat penghimpun modal,

melainkan hanya untuk menghimpun uang bagi para pemilik perusahaan, dengan

melakukan praktik-praktik tidak terpuji.

Perkembangan pasar modal di Indonesia ternyata mengalami pasang dan

surut, seirama dengan perjalanan negara dan bangsa Indonesia. Namun, dewasa

ini pasar modal di Indonesia berkembang dengan baik yang dapat terlihat dari

adanya sekitar 400-an perusahaan yang telah go public pada akhir tahun 2009

dimana sebagian besar dari perusahaan go public tersebut menjadikan pasar modal
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sebagai suatu lembaga alternatif dalam menghimpun dana dari investor untuk

pengembangan perusahaan ke depannya.

Salah satu instrumen keuangan pasar modal yang paling banyak digunakan

oleh perusahaan go public adalah saham. Saham merupakan tanda bukti

penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan berupa selembar

kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, disertai

dengan hak dan kwajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Sebagai

lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter, perbankan

melayani kebutuhan pembiayaan masyarakat serta melancarkan mekanisme sistem

pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Sebagai lembaga intermediasi,

perbankan memberikan kemudahan dalam menyalurkan dana dari nasabah yang

memiliki kelebihan dana (savers) kepada nasabah yang memerlukan dana

(borrowers) untuk berbagai kepentingan usaha maupun non-usaha tanpa mereka

saling mengenal satu sama lainnya.

Fenomena kasus Bank Century yang tidak kunjung terselesaikan sebagai

akibat dari buruknya kinerja keuangan dan manajemen yang mengarah pada

tindak kriminal ditambah lagi krisis ekonomi global yang mengguncang

perekonomian dunia membuat kondisi ekonomi perbankan Indonesia sedikit

goyang dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bank sedikit menurun.

Bank Century yang merupakan merger dari Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank

CIC berdasarkan surat yang disampaikan kepada Menteri Keuangan oleh Bank

Indonesia pada tanggal 20 November 2008 dinyatakan sebagai Bank Gagal,  lalu

melalui data per 31 Oktober 2008 Bank Indonesia mengumumkan bahwa rasio
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kecukupan modal atau CAR Bank Century minus hingga 3,52 persen. Selain itu,

beberapa nasabah besar Bank Century menarik dananya kembali, sehingga Bank

Century mengalami kesulitan likuiditas. (http://www.tempo.co; Sabtu, 14

November 2009).

Buruknya kinerja keuangan dan menajemen Bank Century yang merugikan

nasabah hingga puluhan miliaran rupiah, salah satunya Sri Gayatri yang

merupakan nasabah Bank Century merugi senilai Rp. 67 miliar tidak tahu lagi

harus berbuat apa untuk mengembalikan uangnya telah melakukan berbagai

bentuk aksi protes kepada pihak Bank Century telah menimbulkan kepanikan di

tengah-tengah masyarakat dan para pelaku bisnis. Hal ini juga memberi dampak

yang besar terhadap harga saham perbankan, terutama pada harga saham Bank

Century itu sendiri. Akibat dari kasus tersebut, harga saham Bank Century

mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan, para investor tidak mau lagi

menginvestasikan dananya pada saham Bank Century.

Harga saham merupakan suatu nilai saham yang mencerminkan kekayaan

perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, dimana perubahan harga saham ini

banyak ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar

modal. Oleh karena itu dapat dikatakan juga bahwa harga saham emiten

menunjukkan nilai penyertaan investor dalam perusahaan dan nilai perusahaan di

mata masyarakat. Nilai suatu perusahaan perbankan dapat diketahui dengan

mengalikan harga saham emiten dengan jumlah lembar saham yang telah

diterbitkan emiten. Kekuatan permintaan dan penawaran di pasar modal yang

mempengaruhi perubahan harga saham disebabkan oleh beberapa faktor eksternal
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seperti tingkat suku bunga, tingkat resiko, laju inflasi, kebijakan pemerintah,

keadaan makro ekonomi, politik dan keamanan suatu negara. Sedangkan faktor

internal yang berpengaruh terhadap kekuatan permintaan dan penawaran ini

adalah kinerja keuangan perusahaan bersangkutan. (Rudyono : 2011)

Kinerja keuangan perusahaan perbankan merupakan salah satu faktor yang

dilihat oleh investor dalam menentukan pilihan dalam berinvestasi saham. Kinerja

bank umumnya mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber

daya yang dimilikinya. Oleh karenanya analisis kinerja keuangan bank penting

untuk dilakukan oleh investor mengingat resiko dan jumlah dana yang akan

diinvestasikan cukup besar. Analisis kinerja keuangan bank dapat dilakukan

dengan menggunakan informasi keuangan yang berasal dari laporan keuangan

emiten yang bersangkutan. Informasi keuangan ini haruslah akurat dan bebas dari

salah saji agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam

menentukan pilihan investasi. Contoh alat yang dapat digunakan untuk

menganalisis kinerja keuangan adalah analisis CAMEL. Analisis CAMEL diatur

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor

9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Berdasarkan Prinsip Syariah. Analisis CAMEL digunakan untuk menganalisis dan

mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. CAMEL merupakan

kepanjangan dari Capital (C), Asset Quality (A), Management (M), Earning (E),

dan Liability atau Liquidity (L).
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Melalui rasio-rasio keuangan ini, pemakai informasi keuangan dapat

mengetahui kondisi dan posisi keuangan perusahaan, serta kinerja ekonomis

perusahaan di masa depan. Kinerja keuangan bank yang baik umumnya akan

meningkatkan nilai saham bank tersebut, dan sebaliknya apabila kinerja keuangan

bank buruk maka hal ini akan mempengaruhi nilai saham bank tersebut karena

hilangnya kepercayaan dari investor. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia,

kinerja keuangan bank dapat diukur melalui analisis CAMEL yang meliputi

beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan (Capital)

Aspek permodalan sangat penting karena modal merupakan faktor

utama dalam pengembangan usaha, operasional perbankan serta

menanggung segala risiko kerugian suatu bank.  Indikator  aspek

permodalan  adalah capital adequacy ratio (CAR).

2. Aspek kualitas aset (Asset quality)

Aspek tersebut untuk menilai sejauh mana suatu bank dapat

memelihara kualitas aktivanya seproduktif mungkin sehingga menjamin

hasil yang mendukung rentabilitas. Indikator aspek ini adalah Non

Performing Loan (NPL).

3. Aspek Manajemen (Management)

Kualitas manajemen suatu bank dapat dilihat dari kualitas

manuasianya dalam bekerja dan dapat juga dilihat dari pendidikan serta

pengalaman para karyawan. Indikator aspek ini adalah Net Profit Margin

(NPM).
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4. Aspek Rentabilitas (Earning)

Faktor ini menganalisis kemampuan suatu bank dalam menghasilkan

laba selama periode tertentu. Indikator aspek ini adalah Return on Equity

(ROE) dan Earning Per Share (EPS).

5. Aspek Likuiditas (Liqudity)

Aspek likuiditas adalah kemampuan suatu bank dalam memenuhi

kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Indikator aspek ini adalah

Loan to Deposit Ratio (LDR).

Indikator dari aspek  permodalan  adalah capital adequacy ratio (CAR).

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan

aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva

yang berisiko (Dendawijaya, 2009:121) dalam (Edginarda;2012). Semakin tinggi

CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari

setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Besarnya CAR diukur dari rasio

antara modal bank terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). ATMR

adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-

masing bobot risiko aktiva tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa

secara parsial CAR tidak berpengaruh terhadap harga saham perbankan yaitu

Rudyono (2011) dan Fanny (2009), sedangkan bila dilakukan secara simultan,

CAR berpengaruh signifikan terhadap harga saham perbankan. Tetapi menurut

Helena (2010) CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham baik

secara parsial mupun secara simultan.
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Non-Performing Loan (NPL) merupakan salah satu indikator kesehatan

kualitas aset bank. Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam

mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank, sehingga semakin tinggi

rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan

jumlah kredit bermasalah semakin besar dan memungkinkan pencapaian laba

semakin rendah (Rudyono; 2011). Yang dimaksud dengan NPL adalah debitur

atau kelompok debitur yang masuk dalam golongan 3, 4, 5 dari 5 golongan kredit

yaitu debitur yang kurang lancar, diragukan dan macet. Beberapa penelitian

menunjukkan bahwa secara parsial NPL tidak berpengaruh terhadap harga saham

perbankan yaitu Rudyono (2011) dan Fanny (2009), sedangkan bila dilakukan

secara simultan, NPL berpengaruh signifikan terhadap harga saham perbankan.

Penilaian terhadap faktor manajemen dapat dilakukan dengan menggunakan

rasio Net Profit Margin (NPM). NPM adalah rasio untuk menilai kinerja manajer

dalam melaksanakan kegiatannya. Menurut Alexandri (2008: 200) dalam (Rinati;

2012) Rasio ini juga digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Semakin besar

NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan

meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada

perusahaan tersebut.  Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih

yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap

semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi.

Aspek rentabilitas dapat diukur melalui rasio Return On Equity (ROE).

Rasio ini memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri
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secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan

dari pemilik modal sendiri atau pemegang saham. Besarnya ROE sangat

dipengaruhi oleh besarnya laba yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi laba

yang diperoleh maka akan semakin meningkatkan ROE. Peningkatan ROE

perusahaan akan berdampak terhadap harga saham perusahaan. Peningkatan ROE

berarti peningkatan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan

modal sendiri yang digunakan untuk menghasilkan laba bersih tersebut. Penelitian

menunjukkan bahwa ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham

perbankankan yaitu Rudyono (2011) dan Juventus (2007). Hal ini tidak sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanny (2009) dan Kie (2009) yang

menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham

perbankan.

Aspek rentabilitas juga dapat diukur melalui rasio Earning per Share (EPS).

EPS merupakan salah satu indikator keberhasilan yang telah dicapai perusahaan

dalam menciptakan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Menurut Widoatmodjo

(1996: 96) dalam (Priatinah dan Prabandaru;2012) dalam perdagangan saham EPS

sangat berpengaruh terhadap harga saham. Semakain tinggi EPS maka akan

semakin mahal suatu saham dan sebaliknya. Earning Per Share menunjukkan

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang diraih perusahaan kepada

para pemegang saham. Penelitian menunjukkan bahwa ROE berpengaruh

signifikan terhadap harga saham perbankankan yaitu Rudyono (2011). Hal ini

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kie (2009) yang menyatakan

bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perbankan.
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Indikator dari aspek liquiditas yaitu Loan to Deposit Ratio (LDR). LDR

merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban

keuangan yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa call money yang harus

dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan

dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan (Suyono, 2005) dalam

(Prasnanugraha;2007). Menurut Rivai (2006:156) dalam (Edginarda;2012) Loan

to Deposit Ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyarakat dengan

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Artinya

seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi

kewajiban bank untuk dapat segera memenuhi permintaan deposan yang ingin

menarik kembali dananya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan

kredit. Penelitian Rudyono (2011) menunjukkan secara parsial LDR tidak

berpengaruh signifikan terhadap harga saham perbankan, sedangkan secara

simultan LDR berpengaruh terhadap harga saham perbankan.

Dengan ulasan dan pertimbangan atas penelitian terdahulu, maka penulis

rasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dikarenakan pentingnya perhatian

mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham perbankan. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penulis melakukan periode

amatan dari tahun 2010 sampai 2012, dan menambahkan satu variabel baru yaitu

Net Profit Margin (NPM). Net Profit Margin (NPM) adalah rasio untuk menilai

kinerja manajer dalam melaksanakan kegiatannya. Alasan penulis menambah

variabel ini karena seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup
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manajemen umum, manajemen risiko, dan kepatuhan bank pada akhirnya akan

mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba. Semakin besar NPM, maka

kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan

kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk memilih

dan menulis mengenai pengaruh kinerja harga saham. Untuk itu penulis

mengambil judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham

Emiten Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode

2010 Sampai 2012”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan

terhadap harga saham emiten perbankan yang terdaftar di BEI  periode

2010 - 2012?

2. Apakah Non Performing Loan (NPL) berpengaruh signifikan terhadap

harga saham emiten perbankan yang terdaftar di BEI  periode 2010 -

2012?

3. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap

harga saham emiten perbankan yang terdaftar di BEI  periode 2010 -

2012?

4. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap

harga saham emiten perbankan yang terdaftar di BEI  periode 2010 -

2012?
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5. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap

harga saham emiten perbankan yang terdaftar di BEI  periode 2010 -

2012?

6. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan terhadap

harga saham emiten perbankan yang terdaftar di BEI  periode 2010 -

2012?

7. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL),

Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE), Earning Per Share

(EPS), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap harga

saham emiten perbankan yang terdaftar di BEI  periode 2010 – 2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh

signifikan terhadap harga saham emiten perbankan yang terdaftar di

BEI  periode 2010 - 2012.

2. Untuk mengetahui apakah Non Performing Loan (NPL) berpengaruh

signifikan terhadap harga saham emiten perbankan yang terdaftar di

BEI  periode 2010 - 2012.

3. Untuk mengetahui apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh

signifikan terhadap harga saham emiten perbankan yang terdaftar di

BEI  periode 2010 - 2012.
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4. Untuk mengetahui apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh

signifikan terhadap harga saham emiten perbankan yang terdaftar di

BEI  periode 2010 - 2012.

5. Untuk mengetahui apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh

signifikan terhadap harga saham emiten perbankan yang terdaftar di

BEI  periode 2010 - 2012.

6. Untuk mengetahui apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh

signifikan terhadap harga saham emiten perbankan yang terdaftar di

BEI  periode 2010 - 2012.

7. Untuk mengetahui apakah Capital Adequacy Ratio (CAR), Non

Performing Loan (NPL), Net Profit Margin (NPM), Return On Equity

(ROE), Earning Per Share (EPS), dan Loan to Deposit Ratio (LDR)

berpengaruh terhadap harga saham emiten perbankan yang terdaftar di

BEI  periode 2010 - 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak

terkait antara lain :

1. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan mengenai pengambilan keputusan investasi oleh investor.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

pemahaman kinerja keuangan dan pengaruhnya terhadap harga saham.
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3. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan

wawasan pengetahuan peneliti khususnya mengenai pengaruh kinerja

keuangan terhadap harga saham, serta dapat mengaplikasikan ilmu dan

teori yang diperoleh saat perkuliahan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan informasi dalam melakukan

penelitian selanjutnya, dan diharapkan dapat memperbanyak

pengetahuan di bidang perbankan.

1.5 Batasan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini

membatasi analisisnya hanya pada pengaruh dari Capital Adequacy Ratio (CAR),

Non Performing Loan (NPL), Net Profit Margin (NPM), Return On Equity

(ROE), Earning Per Share (EPS), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) secara parsial

dan simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham emiten perbankan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang digunakan adalah

mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini agar dapat disusun karya yang mudah

dipahami dan pembahasannya terarah, maka dibuat suatu sistematika proposal

sebagai berikut:
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BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan secara garis

besar latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan

masalah, tujuan dan mamfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini bertujuan menjelaskan mengenai teori-teori yang ada

hubungannya dengan penelitian yang meliputi tentang: Pengertian

Saham, Pengertian Harga Saham, Analisis CAMEL, Kinerja

Keuangan dan Penilaian Pelaksana Rasio Keuangan, Pandangan

Islam Terhadap Saham, Tinjauan Penelitian Sebelumnya, Hipotesis,

dan Kerangka Konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini bertujuan menjelaskan mengenai metode penelitian

yang digunakan antara lain: Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber

Data, Devinisi dan Opersional Variabel, dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisa dan pembahasan pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan ringkasan dari hasil penelitian dan

pembahasan, saran dan rekomendasi tentang perbaikan yang perlu

dilakukan dimasa yang akan datang terkait dengan masalah temuan

pada penelitian ini.


