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 Perbankan merupakan institusi yang cukup kompleks, khususnya dalam 

manajemen dana. Faktor-faktor yang berpengaruh didalamnya antara lain di dalam 

suatu bank harus dikelola dalam batas kerangka yang legal dan pengawasan yang 

ditentukan oleh undang-undang dan instansi pengawas, pada intinya bahwa bank 

harus dikelola secara berhati-hati. Faktor lainnya adalah hubungan antara suatu bank 

dengan nasabah adalah hubungan kepercayaan yang akhirnya pemegang saham 

perbankan menghendaki return yang diperoleh dari investasi sejenis. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy ratio (CAR), Net Interest 

Margin (NIM), dan Loan To Deposit Ratio (LDR) terhadap return saham perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2010. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2010. Penentuan Sampel dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 23 

perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria. Variabel yang digunakan adalah 

return saham sebagai variabel dependen, sedangkan Capital Adequacy Ratio, Net 

Interest Margin dan Loan To Deposit Ratio sebagai variabel independen. Metode 

pengumpulan data berupa teknik dokumentasi dan analisis regresi linier berganda 

sebagai teknik analisis. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio, Net 

Interest Margin, dan Loan To Deposit Ratio secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap return saham sebesar 16,1%. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Net 

Interest Margin berpengaruh positif terhadap return saham sebesar 7,73%, Loan To 

Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap return saham sebesar 5,81%, sedangkan 

Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap return saham sebesar 4,04%. 

Saran yang dapat diberikan antara lain diharapkan bank selalu menjaga 

kesehatan bank melalui menjaga rasio keuangan tersebut sesuai dengan standar yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Calon investor lebih cermat dan teliti dalam 

membaca laporan keuangan serta rasio-rasio yang menjadi gambaran terhadap kinerja 

operasi perusahaan sehingga nantinya calon investor mampu menginvestasikan 

dananya kepada perusahaan yang benar-benar memberikan return yang tinggi. 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya yang 

dapat mengukur tingkat kesehatan bank yang nantinya juga akan berpengaruh 

terhadap return saham. 




