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ABSTRAK 

 
Rachmad Andi Purwanto. 2009. Pengaruh Firm Size, Return On Equity (ROE), Dan 
Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Real Return Saham Pada Perusahaan 
Perbankan Di Indonesia  Tahun 2004–2007. Skripsi, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Drs. S Martono, M. Si., Amir Mahmud, S. 
Pd., M. Si. 
 
Kata Kunci : Firm Size, Return On Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Real Return Saham. 
 

Return merupakan salah satu indikator kinerja perusahaan. Semakin efisien 
suatu perusahaan dalam menggunakan aktivanya maka return yang diperoleh akan 
semakin tinggi. Kondisi perbankan secara umum akan dipengaruhi oleh banyak 
faktor yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap return. Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah (1) Apakah Firm Size, Return on Equity (ROE), dan 
Capital adequacy Ratio (CAR) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 
signifikan terhadap Real Return Saham perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2004 – 2007?, (2) Apakah Firm Size, 
Return on Equity (ROE), dan Capital adequacy Ratio (CAR) secara individual 
(parsial) berpengaruh signifikan terhadap Real Return Saham perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2004 – 2007?. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun pengamatan 2004 – 2007 sebanyak 26 perusahaan. 
Pengambilan sampel yang berjumlah 21 perusahaan dilakukan dengan menggunakan 
metode Purposive Sampling. Ada empat variabel yang dikaji dalam penelitian ini, 
yaitu: Firm Size, ROE, CAR, dan Real Return saham. Alat pengumpulan data yang 
digunakan adalah dokumentasi, dimana data yang digunakan merupakan data 
sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda dengan pengujian hipotesis uji F dan uji t serta dengan alat bantu SPSS 
release 16. 

Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi SQR Y = – 0,094 SQRX1 + 
0,375 SQRX2 – 0,291 SQRX3, dimana secara simultan (Firm Size, ROE, dan CAR) 
berpengaruh signifikan terhadap Real Return saham. Besarnya pengaruh secara 
simultan adalah 18,2% dan sisanya 81,8% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. Sedangkan secara parsial hanya variabel ROE dan CAR yang 
signifikan berpengaruh terhadap Real Return saham. 

Simpulan penelitian ini adalah adanya pengaruh antara Firm Size, ROE, CAR 
terhadap Real Return saham. Besarnya pengaruh secara simultan adalah 18,2% dan 
sisanya 81,8% dipengaruhi faktor lain. Dalam penelitian ini dapat disarankan agar 
para investor tidak hanya menggunakan informasi intern perusahaan dalam 
mengambil kebijakan investasi tetapi juga dapat mempertimbangkan kondisi ekstern 
diluar kondisi keuangan perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya agar mengambil 
sampel lebih banyak dengan jenis sampel perusahaan yang mewakili nilai pasar serta 
dalam kondisi keuangan yang baik seperti LQ – 45. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perbankan merupakan institusi keuangan yang menawarkan berbagai jasa 

keuangan dalam lingkup yang sangat luas, khususnya kredit, tabungan, jasa 

pembayaran dan berperan penting terhadap fungsi keuangan dalam beberapa industri 

dalam perekonomian. Pada masa sekarang perbankan berfungsi sebagai lambang 

intermediary, berperan dalam jasa pembayaran, jasa peminjaman, peran agensi 

dalam penerapan kebijakan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan 

mencapai tujuan sosial (Rose, 1999). Bank merupakan salah satu lembaga yang 

sebagian besar aktivitasnya diatur oleh regulasi yang dikeluarkan oleh bank sentral 

(regulater industries) ciri spesifik industri perbankan adalah besarnya rasio leverage 

pada keseluruhan komposisi aktivanya. Hal ini disebabkan bisnis utama bank adalah 

menerima titipan atau simpanan uang dari masyarakat yang semuanya tercermin dari 

neraca. 

Dalam teori awal tentang financial intermediaries, aktiva utama dalam 

lembaga intermediaries adalah sebagai sarana transformasi dari sekuritas-sekuritas 

yang diedarkan oleh perusahaan pada investor. Financial intermediaries penting 

karena mereka menyediakan berbagai pelayanan jasa dan transformasi risiko yang 

mungkin tidak bisa didapatkan borrowers dalam kondisi tertentu. Industri perbankan 

punya peranan yang sangat strategis dan keberadaannya mutlak dalam kegiatan 

pembangunan ekonomi. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa industri perbankan 
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akan dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi melalui liabilitas dan aset. 

Kelangsungan hidup bank dalam jangka panjang sangat bergantung pada 

kemampuan bank untuk menghasilkan earnings guna memenuhi kebutuhan dan 

kecukupan modal serta kemampuan untuk memberikan reward kepada investornya 

(Couto, 2002). 

Investor perbankan dalam melakukan investasi selalu mengharapkan untuk 

memperoleh return. Harapan tersebut sesuai dengan tujuan investor melakukan 

investasi, yaitu memaksimalkan return yang diharapkan. Ditinjau dari segi 

kompensasi, return merupakan imbalan atas kesediaan investor untuk menanggung 

risiko atas investasi yang dilakukannya. 

Harapan untuk memperoleh return juga terjadi pada investasi dalam aset 

finansial yang menunjukkan kesediaan investor menyediakan sejumlah dana pada 

saat ini untuk memperoleh sebuah aliran dana pada masa yang akan datang sebagai 

kompensasi atas faktor waktu selama dana ditanamkan dan risiko yang ditanggung 

(Jones, 1998). Dengan demikian, para investor sedang mempertaruhkan suatu nilai 

sekarang untuk sebuah nilai yang diharapkan pada masa yang akan datang. 

Para investor dalam aset perbankan juga mengharapkan untuk memperoleh 

return yang maksimal. Harapan untuk memperoleh return yang maksimal tersebut 

diusahakan untuk diwujudkan dengan mengadakan analisis dan upaya-upaya 

tindakan berkaitan dengan investasi dalam sahamnya. Oleh karenanya perlu 

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi return saham sehingga harapan untuk 

memperoleh return yang maksimal bisa dicapai.  
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Penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi return dalam 

industri perbankan merupakan suatu hal yang menarik untuk dilakukan. Perbankan 

merupakan suatu institusi yang cukup kompleks, khususnya dalam manajemen dana. 

Dibandingkan dengan badan usaha lainnya, misal perusahaan manufaktur, meskipun 

keduanya memiliki kesamaan tujuan yaitu pencapaian keuntungan yang optimal. 

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 yang kemudian dikenal dengan istilah prudential regulation. 

Faktor lainnya adalah hubungan antara suatu bank dengan nasabah adalah hubungan 

kepercayaan. Pada akhirnya pemegang saham perbankan seperti halnya penanam 

modal lainnya menghendaki return yang diperoleh dari investasi sejenis. 

Return merupakan salah satu indikator kinerja perusahaan. Semakin efisien 

suatu perusahaan dalam menggunakan aktivanya maka return yang diperoleh akan 

semakin tinggi. Kondisi perbankan secara umum akan dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap return. Faktor-faktor tersebut 

antara lain tingkat kepastian kondisi ekonomi secara umum, pemerintah pelaku 

sektor riil, tingginya risiko kredit yang tidak terbayar (default risk) dan tingkat suku 

bunga SBI dibandingkan dengan suku bunga kredit. Bagi para investor, return 

merupakan salah satu parameter untuk menilai seberapa menguntungkan suatu 

saham. Dalam penelitian ini penulis menggunakan real return (return yang 

disesuaikan dengan tingkat inflasi) sebagai variabel dependen. Alasan digunakannya 

real return adalah karena inflasi dinilai sebagai faktor yang dapat menurunkan nilai 
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mata uang. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap posisi rasio 

keuangan, khususnya variabel yang akan diteliti dan selanjutnya akan berpengaruh 

terhadap return. 

Faktor Firm Size yang menunjukkan ukuran perusahaan merupakan faktor 

penting dalam pembentukan return saham. Penelitian Fama dan French (1992) 

menunjukkan bahwa faktor Firm Size yang merupakan kapitalisasi nilai pasar dari 

ekuitas lebih konsisten dan lebih signifikan dibandingkan dengan Beta dalam 

mempengaruhi return. Hubungan antara Firm Size dan return rata-rata dalam 

portofolio menunjukkan arah hubungan yang berkebalikan. Saham-saham 

perusahaan yang lebih kecil cenderung mempunyai return yang lebih tinggi daripada 

saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Oleh karena itu, jika 

seseorang mempertimbangkan size effect dalam return saham, mereka akan 

mengarahkan pada small firm effect (Sharpe, Alexander & Baley, 1995). 

Rasio keuangan didapatkan dari laporan keuangan. Rasio keuangan dapat 

digunakan untuk menginterpretasikan keuangan dalam bisnis, rasio keuangan dapat 

juga digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen, tingkat kesehatan suatu 

bank, dan untuk mengukur kinerja. Analisis rasio keuangan adalah perhitungan dan 

perbandingan dari rasio-rasio yang didapatkan dari informasi laporan keuangan. 

Rasio yang akan diteliti pengaruhnya terhadap real return saham dalam penelitian ini 

adalah rasio fundamental.   

Return on equity (ROE) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur 

kemampuan bank memperoleh laba bersih dikaitkan dengan pembayaran deviden. 

Kenaikan rasio ini berarti kenaikan laba bersih bank dan hal ini akan berpengaruh 
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terhadap return saham. Nilai resiko ini di pengaruhi oleh besarnya jumlah aktiva 

bank, naiknya tingkat bunga dan komisi atau provisi serta usaha untuk meningkatkan 

dari kredit. Rasio ini merupakan indikator yang penting untuk mengukur kemampuan 

bank memperoleh laba bersih dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan rasio 

ini berarti kenaikan laba bersih bank yang selanjutnya akan meningkatkan harga 

saham dan pada gilirannya akan meninngkatnya return saham (Siamat, 1993). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan. Rasio ini 

digunakan untuk menilai apakah modal yang disetarakan oleh pemilik bank telah 

memadai sebagai pengaman terhadap risiko yang dimiliki aktiva bank dan salah satu 

parameter tingkat kesehatan bank. Tidak mudah menentukan dengan tepat jumlah 

modal yang harus dimiliki oleh bank. Besar kecilnya kebutuhan bank dipengaruhi 

beberapa faktor antara lain kualitas manajemen bank, kualitas aset, struktur deposito, 

kualitas sistem, kualitas dan karakter pemegang saham. Modal yang cukup akan 

menjamin kelangsungan operasional suatu bank sehingga tingkat kepercayaan 

masyarakat terjaga. Hal itu akan dapat meningkatkan harga saham yang pada 

gilirannya berpengaruh terhadap return saham. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dimaksudkan untuk mengungkapkan pokok pikiran secara 

jelas dan sistematis, sehingga akan mudah dipakai dengan jelas dari permasalahan 

sebenarnya. Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

(1) Apakah Firm Size, Return on Equity, dan Capital Adequacy Ratio secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Real Return Saham 
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perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

tahun 2004 – 2007? 

(2) Apakah Firm Size,  Return on Equity, dan Capital Adequacy Ratio secara 

individual (parsial) berpengaruh signifikan terhadap Real return Saham 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

tahun 2004 – 2007? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut : 

(1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh Firm Size, Return on 

Equity, dan Capital Adequacy Ratio secara bersama-sama (simultan) terhadap 

Real Return Saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode tahun 2004 – 2007.  

(2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh Firm Size, Return on 

Equity, dan Capital Adequacy Ratio secara individual (parsial) terhadap Real 

Return Saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode tahun 2004 – 2007. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

(1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

meningkatkan pemahaman yang dimiliki peneliti antara teori yang diperoleh 

dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada.  
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(2) Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan dan untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan variabel 

lain. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

(1) Dapat memberikan informasi kepada para pelaku pasar modal dan perusahaan 

mengenai pengeruh Firm Size, Return on Equity, dan Capital Adequacy Ratio 

terhadap Real Return Saham perusahaan perbankan sehingga dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam ruang lingkup 

pasar modal. 

(2) Bagi emiten maupun calon emiten, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan bank dalam usaha 

meningkatkan Real Return Saham bank. 
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BAB 2 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1. Bank 

2.1.1. Pengertian Bank 

Bank menurut Lukman Dendawijaya (2003: 25) adalah suatu badan usaha 

yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediaries), 

yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (idle fund/surplus unit) 

kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada 

waktu yang ditentukan.  

Bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang 

Perbankan (dalam Lukman Dendawijaya, 2003: 17) adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Bank menurut G.M. Verryn Stuart (dalam Lukman Dendawijaya, 2003: 25) 

adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan 

alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, 

maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.  

Jadi bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai 

macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan 

terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, 

membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. Selain itu bank adalah badan usaha 
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yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menylurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 

2.1.2. Fungsi Bank 

Secara umum, fungsi utama bank menurut Sigit Triandaru dan Totok 

Budisantoso (2006: 9) adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai 

financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai agent of 

trust, agent of development, dan agent of services. 

(1) Agent of trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal 

perhimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan 

dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya 

bahwa uangnya tidak akan disalahkan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, 

bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut 

dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau 

menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur 

kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan 

pinjamannya, debitor akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitor akan 

mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitor 

mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya 

pada saat jatuh tempo. 

 



10 

 

(2)  Agent of development 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak 

dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling memengaruhi. 

Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak 

bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana 

sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank 

tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan 

distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan 

investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. 

Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan 

pembangunan perekonomian suatu masyarakat.     

(3) Agent of services 

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank 

juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang 

ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara 

umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang 

berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. 

Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank 

tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (financial 

intermediary institution). 
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2.1.3. Jenis-jenis Bank 

Jenis atau bentuk bank bermacam-macam, tergantung pada cara 

penggolongannya. Penggolongan bank menurut Lukman Dendawijaya (2003: 26) 

dapat dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 

(1) Jenis bank berdasarkan formalitas Undang-undang. 

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu (1) Bank 

umum, dan (2) Bank perkreditan rakyat. 

Dengan catatan bahwa bank umum dapat mengkhususkan diri untuk 

melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian lebih besar kepada 

kegiatan tertentu. 

(2) Jenis bank berdasarkan kepemilikannya. 

 Jenis bank berdasarkan kepemilikannya, terdiri dari (1) Bank milik Negara 

(Badan Usaha Milik Negara atau BUMN), (2) Bank milik pemerintah daerah (Badan 

Usaha Milik Daerah atau BUMD), (3) Bank milik swasta nasional, (4) Bank milik 

swasta campuran (nasional dan asing), (5) Bank milik asing (cabang atau 

perwakilan). 

(3) Jenis bank berdasarkan penekanan kegiatan usahanya. 

 Jenis bank berdasarkan penekanan kegiatan usahanya terdiri dari (1) Bank 

retail (Retail banks), (2) Bank korporasi (Corporate banks), (3) Bank komersial 

(Commercial banks), (4) Bank pedesaan (Rural banks), (5) Bank pembangunan 

(Development banks), (6) Dan lain-lain. 
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(4) Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha. 

 Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha, terdiri 

dari (1) Bank konvensional, dan (2) Bank berdasar prinsip syariah. 

 

2.2. Pasar Modal 

2.2.1. Pengertian Pasar Modal 

Pengertian pasar modal secara umum menurut Sunariyah (2000: 3) adalah 

suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank 

komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-

surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar 

(tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, 

obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakaijasa para 

perantara pedagang efek. 

Secara formal pasar modal menurut Suad Husnan (2001: 3) dapat 

didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrument keuangan (atau sekuritas) 

jangka panjang yang dapat diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang ataupun 

modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun 

perusahaan swasta.  

 Pasar modal menurut Eduardus Tandelilin (2001: 13) adalah pertemuan 

antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana 

dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar modal juga bias diartikan sebagai 

pasar untuk memperjulbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 

satu tahun, seperti saham dan obligasi. 
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Jadi pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), 

instrument derivatif, maupun instrument lainnya. Pasar modal juga merupakan sarana 

pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) dan sarana 

bagi kegiatan berinvestasi. 

 

2.2.2. Jenis-jenis Pasar Modal 

Penjualan saham kepada masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara. 

Umumnya penjualan dilakukan sesuai dengan jenis ataupun bentuk pasar modal 

dimana sekuritas tersebut diperjual-belikan. Jenis-jenis pasar modal menurut 

Sunariyah (2000: 11) ada beberapa macam, yaitu:  

(1) Pasar Perdana (Primary Market) 

 Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan 

saham (emiten) kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang 

menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder.  

(2) Pasar Sekunder (Secondary market) 

 Pasar sekunder adalah pasar dimana saham dan kuritas lain diperjual belikan 

secara luas, setelah melalui masa penjualan di pasar perdana. 

(3) Pasar Ketiga (Third market) 

 Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain diluar  

bursa (over the counter market). Di Indonesia, pasar ketiga ini disebut bursa paralel. 

(4) Pasar Keempat (fourth market) 

 Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar investor atau 

dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang lainnya 

tanpa melalui perantara pedagang efek. 
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2.3. Investasi Pada saham 

2.3.1. Pengertian Investasi 

 Investasi menurut Sunariyah (2000: 2) adalah penanaman modal untuk satu 

atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang akan datang.  

Investasi menurut Eduardus Tandelilin (2001: 3) adalah komitmen atas 

sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan 

memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.  

 Jadi investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang 

untuk pengadaan aktiva tetap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain 

untuk memperoleh keuntungan. 

 

2.3.2. Jenis-jenis Investasi 

 Investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian utama, yaitu: investasi dalam 

bentuk aktiva riil (real assets) dan investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau 

sekuritas (marketable securities atau financial assets). Aktiva riil adalah aktiva 

berujud seperti emas, perak, intan, barang-barang seni dan real estate. Sedangkan 

aktiva finansial menurut Sunariyah (2000:2) adalah surat-surat berharga yang pada 

dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh suatu entitas. 

  

2.3.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Investasi  

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi menurut Bapepam (1997: 82) 

adalah sebagai berikut. 
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(1) Faktor positif 

Faktor-faktor positif yang mempengaruhi investasi adalah suplai uang yang 

cukup, pemotongan pajak, tingkat suku bunga yang rendah, stabilitas politik atau 

ekspektasi terhadap stabilitas, dan tingkat tenaga kerja yang tinggi. 

(2) Faktor negatif 

Faktor-faktor negatif yang mempengaruhi investasi adalah uang ketat, pajak 

meningkat, tingkat suku bunga tinggi yang menawarkan hasil yang lebih baik dalam 

investasi yang kurang berisiko, kerusuhan serta kekacauan politik, konflik 

internasional, dan penundaan pemilihan umum. 

 

2.3.4. Tujuan Investasi 

 Tujuan orang melakukan investasi menurut Eduardus Tandelilin (2001:4) 

pada dasarnya adalah untuk menghasilkan sejumlah uang, akan tetapi tujuan 

investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. 

Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang bisa diukur dengan 

penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan masa datang. 

Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa seeorang melakukan 

investasi, adalah sebagai berikut. 

(1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. 

 Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf 

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan 

tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan 

datang. 
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(2) Mengurangi tekanan inflasi. 

 Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain, 

seseorang dapat meghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak 

miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.  

(3) Dorongan untuk menghemat pajak. 

 Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat 

mendorong tumuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan 

kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. 

 

2.3.5. Risiko Investasi 

 Seseorang dalam melakukan investasi cenderung untuk menghindar dari 

kemungkinan menanggung risiko, tetapi tidak ada seorang pun yang terbebas dari 

risiko. 

 Timbulnya risiko investasi bersumber dari beberapa faktor. Faktor-faktor 

tersebut dapat terjadi bersamaan atau hanya muncul dari salah satu saja. Risiko yang 

dimaksud menurut Kamaruddin Ahmad (1996: 4) adalah sebagai berikut. 

(1) Risiko tingkat bunga, terutama jika terjadi kenaikan; 

(2) Risiko daya beli, disebabkan inflasi; 

(3) Risiko pasar bear dan bull, trend pasar turun atau naik; 

(4) Risiko manajemen, kesalahan/kekeliruan dalam pengelolaan; 

(5) Risiko kegagalan, keuangan perusahaan ke arah kepailitan; 

(6) Risiko likuiditas, kesulitan pencairan/pelepasan aktiva; 



17 

 

(7) Risiko penarikan, kemungkinan pembelian kembalian aset/surat berharga oleh 

emiten; 

(8) Risiko konversi, keharusan penukaran suatu aktiva; 

(9) Risiko politik, baik internasional maupun nasional; 

(10) Risiko industri, munculnya saingan produk homogen. 

 

2.3.6. Pengertian Saham  

 Saham menurut Eduardus Tandelilin (2001: 18) merupakan surat bukti bahwa 

kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki 

saham suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan 

dan kekayaan perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban 

perusahaan. Saham merupakan salah satu jenis sekuritas yang cukup populer 

diperjualbelikan di pasar modal. 

Saham (stock atau share) menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M. 

Fakhruddin (2006: 6) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan 

seeorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham 

berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan 

oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.  

 Saham menurut Rusdin (2006: 68) adalah sertifikat yang menunjukkan bukti 

kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas 

penghasilan dan aktiva perusahaan. 
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 Jadi saham merupakan surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu 

persereoan terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar 

modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan; memberikan 

hak atas dividen sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam 

anggaran dasar perusahaan. 

 

2.3.7. Jenis Saham 

2.3.7.1. Saham Preferen 

Saham preferen menurut H.M. Jogiyanto (2007: 67) merupakan saham yang 

memiliki sifat/karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Karakteristik 

saham preferen menurut H.M. Jogiyanto (2007: 68-69), adalah sebagai berikut. 

(1) Hak preferen terhadap dividen, yaitu hak untuk menerima dividen terlebih 

dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. 

(2) Hak preferen pada waktu likuidasi, yaitu hak saham preferen untuk mendapatkan 

terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan dengan saham biasa pada saat 

terjadi likuidasi. 

Macam-macam saham preferen menurut H.M. Jogiyanto (2007: 70-72) 

adalah sebagai berikut. 

(1) Convertible Preferred Stock 

Untuk menarik minat investor yang menyukai saham biasa, beberapa saham 

preferen menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan pemegangnya untuk 

menukar saham ini dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah 

ditentukan. 
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(2) Callable Preferred Stock 

Bentuk lain dari saham preferen adalah memberikan hak kepada perusahaan 

yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada 

tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai yang tertentu. Harga tebusan ini 

biasanya lebih tinggi dari nilai nominal sahamnya. 

(3) Floating atau Adjustable-rate Preferred Stock (ARP)  

Saham preferen ini merupakan saham inovasi baru di Amerika Serikat yang 

dikenalkan pada tahun 1982. Saham preferen ini tidak membayar dividen secara 

tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas 

t-bill (treasury bill). Di Indonesia, t-bill adalah SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yang 

dikeluarkan oleh bank sentral (Bank Indonesia). 

 

2.3.7.2. Saham Biasa 

Saham biasa menurut H.M. Jogiyanto (2007: 73) merupakan saham yang 

dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu kelas saham saja. Hak-hak pemegang saham 

biasa menurut H.M. Jogiyanto (2007: 73-74) adalah sebagai berikut. 

(1) Hak kontrol, yaitu hak pemegang saham biasa untuk memilih dewan direksi atau 

pimpinan perusahaan. 

(2) Hak menerima pembagian keuntungan, yaitu hak pemegang saham biasa untuk 

mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. 

(3) Hak preemtive, yaitu hak untuk mendapatkan persentasi kepemilikanyang sama 

jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham untuk tujuan melindungi 

hak control dari pemegang saham lama dan melindungi hara saham lama dari 

kemerosotan nilai. 
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2.3.8. Manfaat Investasi Pada Saham 

 Manfaat yang bisa diperoleh investor dalam berinvestasi pada saham menurut 

Rusdin (2006: 73) adalah sebagai berikut.  

(1) Dividen 

 Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada 

pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan 

Direksi dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Ada dua jenis 

dividen, yaitu dividen tunai dan dividen saham. 

Dividen tunai yaitu jika emiten membagikan dividen kepada para pemegang 

saham dalam bentuk sejumlah uang untuk setiap saham yang dimiliki, sedangkan 

dividen saham yaitu jika emiten membagikan dividen kepada para pemegang saham 

dalam bentuk saham baru perusahaan tersebut, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. 

(2) Capital Gain 

 Investor dapat menikmati capital gain, jika harga jual saham melebihi harga 

beli saham tersebut.  

 

2.3.9. Risiko Investasi Pada Saham 

 Risiko investasi yang akan ditanggung oleh investor dalam investasi pada 

saham menurut Rusdin (2006: 74) adalah sebagai berikut. 

(1) Tidak ada pembagian dividen 

 Jika emiten tidak dapat membukukan laba pada tahun berjalan atau Rapat 

Umum Pemegang Saham memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada 

pemegang saham karena laba yang diperoleh akan digunakan untuk ekspansi usaha.  
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(2) Capital Loss 

 Investor akan mengalami capital loss jika harga beli saham lebih besar dari 

harga jual saham. 

(3) Risiko Likuidasi 

 Jika emiten bangkrut atau di likuidasi, para pemegang saham memiliki hak 

klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten dibayar. 

Yang terburuk adalah jika tidak ada lagi aktiva yang tersisa, maka para pemegang 

saham tidak memperoleh apa-apa. 

(4) Saham Delisting dari Bursa 

 Karena beberapa alasan tertentu, saham dapat dihapus pencatatannya 

(delisting) di Bursa, sehingga pada akhirnya saham tersebut tidak dapat 

diperdagangkan. 

 

2.4. Laporan Keuangan 

2.4.1. Pengertian Laporan Keuangan 

 Setiap perusahaan, baik bank maupun non bank pada suatu waktu (periode 

tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laoran keuangan ini 

bertujuan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, 

manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. 

 Laporan keuangan bank menurut Kasmir (2003: 239) menunjukkan kondisi 

keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi 

bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan 

ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Keuntungan 
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dengan membaca laporan ini pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang 

ada serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya. 

  

2.4.2. Elemen-elemen Laporan Keuangan 

 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (revisi 2000) 

tentang Akuntansi Perbankan telah diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk diterapkan 

di bank-bank yang beroperasi di Indonesia. PSAK tersebut bertujuan untuk mengatur 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan bank. 

Elemen-elemen laporan keuangan yang diwajibkan untuk diterbitkan menurut PSAK 

ini terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal Pemilik 

(untuk jenis perusahaan perseroan digunakan Laporan Laba Ditahan), dan Laporan 

Arus Kas serta catatan atas laporan keuangan (PSAK No. 31 Revisi 2000). Kelima 

elemen tersebut menurut Indra Bastian dan Suhardjono (2006: 62-79) adalah sebagai 

berikut. 

(1) Neraca 

Neraca merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang menggambarkan 

posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu, misalnya Neraca per 31 

Desember 2005. Komponen neraca terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal. 

(2) Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang 

menggambarkan posisi hasil usaha suatu perusahaan dalam jangka waktu/periode 

tertentu, misalnya laporan laba rugi untuk periode 1 Januari 2005 sampai dengan 31 

Desember 2005. Komponen laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban. 
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(3) Laporan Perubahan Modal Pemilik/Laporan Laba Ditahan 

Laporan perubahan modal pemilik/laporan laba ditahan merupakan laporan 

yang menyajikan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank 

selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut 

dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. 

(4) Laporan Aliran Kas 

Laporan aliran kas (cash flow statement) disusun untuk menunjukkan 

perubahan kas selama satu periode dan memberikan penjelasan tentang alasan 

perubahan tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber penerimaan kas dan 

untuk apa penggunaannya. Laporan arus kas berguna sebagai dasar untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan yang setara dengan kas dan 

menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Jadi dengan 

demikian komponen utama laporan arus kas adalah sumber-sumber penerimaan kas 

dan penggunaan-penggunaan kas.   

(5) Catatan atas Laporan Keuangan 

Dalam PSAK No. 31 (revisi 2000) ditetapkan bahwa catatan atas laporan 

keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba 

rugi, dan laporan arus kas yang perlu penjelasan harus didukung dengan informasi 

yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.  

 

2.4.3. Tujuan Laporan Keuangan 

 Pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri. 

Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank menurut Kasmir 

(2003: 240) adalah sebagai berikut. 
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(1) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva 

yang dimiliki. 

(2) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis 

kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang. 

(3) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal 

bank pada waktu tertentu. 

(4) Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah 

pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut. 

(5) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan 

berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. 

(6) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, 

kewajiban dan modal suatu bank. 

(7) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari 

hasil laporan keuangan yang disajikan.   

 

2.4.4. Pemakai Laporan Keuangan 

Adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan 

bank menurut Kasmir (2003: 241-242) adalah sebagai berikut. 

(1) Pemegang saham 

Bagi pemegang saham yang sekaligus merupakan pemilik bank, kepentingan 

terhadap laporan keuangan bank adalah untuk melihat kemajuan bank yang dipimpin 

oleh manajemen dalam suatu periode. Kemajuan yang dilihat adalah kemampuan 

dalam menciptakan laba dan pengembangan asset yang dimiliki. Dari laporan ini 

pemilik juga dapat menilai sampai sejauh mana pengembangan usaha bank tersebut 
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telah dijalankan pihak manajemen. Bagi pemilik dengan adanya laporan keuangan 

ini, akan dapat memberikan gambaran berapa jumlah dividen yang bakal mereka 

terima. Kemudian adalah untuk menilai kinerja pihak manajemen dalam 

menjalankan kepercayaan yang diberikannya. 

(2) Pemerintah 

Bagi pemerintah, laporan keuangan baik bagi bank-bank pemerintah maupun 

bank swasta adalah untuk mengetahui kemajuan bank yang bersangkutan. Kemudian 

pemerintah juga berkepentingan terhadap kepatuhan bank dalam melaksanakan 

kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Pemerintah juga berkepentingan sampai 

sejauh mana peranan perbankandalam pengembangan sektor-sektor industri tertentu. 

(3) Manajemen 

Laporan keuangan bagi pihak manajemen adalah untuk menilai kinerja 

manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Kemudian juga 

untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. 

Ukuran keberhasilan ini dapat dilihat dari pertumbuhan laba yang diperoleh dan 

pengembangan asset-aset yang dimilikinya. Pada akhirnya laporan keuangan ini juga 

merupakan penilaian pemilik untuk memberikan kompensasi dan karir manajemen 

serta mempercayakan pihak manajemen untuk memimpin bank pada periode 

berikutnya. 

(4) Karyawan 

Bagi karyawan dengan adanya laporan keuangan juga untuk mengetahui 

kondisi keuangan bank yang sebenarnya. Dengan mengetahui ini mereka juga paham 

tentang kinerja mereka, sehingga mereka juga merasa perlu mengharapkan 
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peningkatan kesejahteraan apabila bank mengalami keuntungan dan sebaliknya perlu 

melakukan perbaikan jika bank mengalami kerugian. 

(5) Masyarakat luas 

Bagi masyarakat luas laporan keuangan bank merupakan suatu jaminan 

terhadap uang yang disimpan di bank. Jaminan ini diperoleh dari laporan keuangan 

yang ada dengan melihat angka-angka yang ada di laporan keuangan. Dengan adanya 

laporan keuangan pemilik dana dapat mengetahui kondisi bank yang bersangkutan, 

sehingga masih tetap mempercayakan dananya disimpan di bank yang bersangkutan 

atau tidak. 

   

2.4.5. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Perbankan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan bank menurut Indra bastian dan 

Suhardjono (2006: 84) adalah sebagai berikut. 

(1) Dapat dipahami 

 Informasi dalam laporan keuangan bank harus mudah dipahami oleh 

pengguna. Untuk memenui maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis serta akuntansi. 

(2) Relevan 

 Informasi dalam laporan keuangan bank harus relevan untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi akan 

mempunyai kualitas apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. 

(3) Objektivitas 

 Laporan keuangan bank akan bermanfaa jika disajikan secara objektif dan 

dapat diverifikasi. Oleh karena itu, pencataan transaksi keuangan seharusnya 
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didasarkan pada faktur/bukti asli, perhiungan fisik, dan sedapat mungkin bukti 

didasarkan pada fakta yang objektif. Jadi informasi harus disajikan terlepas dari 

kepentingan pribadi atau golongan, sehingga tercapai sasaran penyampaian informasi 

yang dimaksudkan.  

(4) Keandalan 

 Laporan keuangan agar bermanfaat bagi pengguna harus memberikan 

informasi yang andal (reliable). Informasi mempunyai kualitas andal jika bebas dari 

pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh 

pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan. 

(5) Tepat waktu 

 Laporan keuangan agar bermanfaat bagi pengguna apabila disajikan tepat 

waktu, laporan keuangan yang terlambat disajikan tidak akan bermanfaat bagi 

penggunanya.  

 

2.5. Firm Size 

 Karakteristik perusahaan merupakan variable spesifik yang bisa menjelaskan 

besarnya real return yang terjadi. Karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Firm Size. 

 Suatu perusahaan besar yang sudah mapan akan memiliki akses dengan 

mudah menuju pasar modal, sementara perusahaan yang baru dan yang masih kecil 

akan mengalami dampak kesulitan untuk memasuki area pasar modal. Karena 

kemudahan akses dalam pasar modal cukup berarti untuk fleksibilitas dan 

kemampuan untuk memperoleh dana yang lebih besar, sehingga perusahaan mampu 

memiliki rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil. 
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 Faktor firm size yang menunjukkan ukuran perusahaan merupakan faktor 

penting dalam pembentukan return saham. Penelitian Fama dan French (1992) 

menunjukkan bahwa faktor firm size yang merupakan kapitalisasi nilai pasar dari 

ekuitas lebih konsisten dan lebih signifikan dibandingkan dengan beta dalam 

mempengaruhi return. Hubungan antara firm size dan return rata-rata dalam 

portofolio menunjukkan arah hubungan yang berkebalikan. Saham-saham 

perusahaan yang lebih kecil cenderung mempunyai return yang lebih tinggi daripada 

saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Oleh karena itu, jika 

seseorang mempertimbangkan size effect dalam return saham, mereka akan 

mengarahkan pada small effect (Sharpe, Alexander & Baley, 1995). 

 Perusahaan besar dan perusahaan kecil dibedakan dengan mengukur total 

aktiva perusahaan. Total aktiva yang dimaksud adalah total aktiva yang sudah dibagi 

dengan nilai ekuitas perusahaan tersebut. Risiko usaha antara perusahaan besar dan 

perusahaan kecil berbeda secara signifikan. Semakin besar suatu perusahaan maka 

informasi mengenai perusahaan tersebut menjadi semakin banyak sehingga semakin 

kecil return yang diperoleh. Jadi, small firm akan lebih dipertimbangkan dalam 

berinvestasi. 

 Meskipun pada umumnya ukuran perusahaan tidak bisa digunakan sebagai 

kriteria untuk membedakan pertumbuhan nilai saham, tetapi sering digunakan untuk 

menggolong-golongkan saham. Perusahaan dapat ditentukan besar kecilnya oleh 

beberapa faktor, antara lain oleh total asset (TA) atau total aktiva atau kapitalisasi 

pasar yang likuiditasnya mantap, sehingga dianggap mampu memperoleh tingkat 

profitabilitas yang tinggi dan perusahaan tersebut dapat dengan mudah masuk ke 

pasar modal untuk memperoleh kebutuhan dana. 
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 Saham perusahaan kecil banyak diminati oleh para pemodal, hal ini 

dikarenakan: 

(1) Perusahaan dengan total penjualan atau nilai pasar yang kecil umumnya lebih 

lincah dengan gerakan manajemennya, sehingga memungkinkan menghasilkan 

rasio laba per modal sendiri (ROE) yang lebih besar daripada perusahaan besar. 

Perusahaan kecil memandang perusahaan besar sebagai saingan berat sehingga 

manajemennya selalu mencoba berbuat lebih baik agar mendapat perhatian dan 

penilaian yang positif dari para investor di pasar modal. 

(2) Mengenai faktor risiko (beta), saham perusahaan kecil banyak diminati oleh 

pemodal. Catatan transaksi saham perusahaan kecil tentu lebih berfluktuasi, 

sehingga perhitungan beta saham tersebut tinggi. 

 Firm Size merupakan proksi kedua dari agents diversification losse yang 

merefleksikan agent liquidity cost bila mempunyai porsi kepemilikan dalam 

perusahaan atau dengan kata lain sebagai variable kontrol bagi perspektif teori 

keagenan dalam kebijakan keuangan perusahaan. Perhitungannya menggunakan: 

(1)  Variabel ini diukur berdasarkan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

(2)  Firm Size = [log(Total Assets)] 

 Keterangan : logaritma dari Total Aktiva. 

 

2.6. Return on Equity 

 Rasio ini termasuk kedalam rasio profitabilitas, dari laba bersih dibagi modal 

sendiri. Nilai rasio ini dipengaruhi oleh besarnya jumlah aktiva bank, naiknya tingkat 

bunga dan komisi atau provisi, serta usaha untuk meningkatkan pendapatan dari 
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kredit. Rasio ini merupakan indikator yang penting untuk mengukur kemampuan 

bank memperoleh laba bersih dikaitkan dengan pembayaran dividen. Kenaikan 

dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih bank yang selanjutnya akan 

meningkatkan harga saham dan pada gilirannya akan meningkatkan return saham 

(Siamat, 1993) 

 Kelangsungan operasional suatu bank dalam jangka panjang sangat 

tergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan earnings yang cukup untuk 

melindungi dan mencapai modal yang cukup serta return terhadap pemegang saham. 

Earnings adalah indikator yang penting untuk menilai kesehatan keuangan suatu 

bank, dalam beberapa kasus earnings merupakan indikator awal adanya 

peermasalahan yang sedang dihadapi bank (Couto, 2002 : 3). Oleh karena itu, 

indikasi menurunnya earnings dapat digunakan oleh manajemen untuk segera 

mengambil tindakan sebelum permasalahan insolvency terjadi. Kinerja masa lalu 

dibutuhkan untuk indikator perkiraan apa yang akan terjadi di masa mendatang 

meskipun tidak bisa dijadikan pedoman yang akurat. 

 Bank dapat menghasilkan earnings dari beberapa sumber. Income suatu bank 

seharusnya dapat digunakan untuk menutup biaya-biaya operasi, provisi dan pajak, 

dan menyediakan return modal yang cukup. Semakin sustainable sumber pendapatan 

suatu bank, maka earnings juga akan lebih stabil. Ketergantungan bank terhadap 

income yang belum terjadi (nonrecurring income) merupakan tanda awal kelemahan 

earnings bank. Sumber pendapatan utama bank antara lain dari pinjaman yang 

diberikan bank, surat berharga. Sedangkan sumber pendapatan lain yang tidak cukup 

besar dibandingkan dengan sumber utama antara lain dari jasa administrasi dan jasa 

operasional (Reed, 1989 : 167). 
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 Manajemen bank harus memperhatikan sensitivitas earnings terhadap 

perubahan dalam suku bunga, spreads, volume pinjaman, default risk (credit 

deliquency) dan faktor bisnis perbankan lain. Pada umumnya, kemampuan bank 

untuk memberikan pinjaman tergantung pada tingkat kelebihan cadangan dalam 

sistem perbankan (Reed, 1989 : 165). Income yang berasal dari pinjaman yang 

diberikan oleh bank adalah berupa suku bunga pinjaman. Fluktuasi suku bunga 

pinjaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah risiko kredit yang 

melekat pada pinjaman tersebut, tanggal jatuh tempo, besarnya pinjaman, dan 

jaminan. Jika permintaan kredit bank relatif stabil dan kelebihan cadangan 

meningkat, suku bunga pinjaman akan turun karena bank mencari aset yang 

menghasilkan pendapatan. Suku bunga juga dipengaruhi oleh kompetisi antar bank 

dan sumber lain, suku bunga maksimum yang diijinkan oleh otoritas moneter dan 

sikap serta persepsi bankir dan peminjam terhadap kondisi perekonomian masa 

mendatang (Reed, 1989 : 165). 

 Menurut Couto, terdapat dua kategori dasar determinan profitabilitas, yaitu 

determinan struktural atau primer profitabilitas dan determinan sekunder 

profitabilitas. Yang tergolong dalam determinan struktural adalah items dari income 

dan expense yang memenuhi syarat antara lain berasal dari aktivitas operasional bank 

dan sustainable. Sedangkan yang termasuk kategori kedua adalah items dari income 

dan expense yang tidak memenuhi syarat seperti pada kategori pertama. Determinan 

sekunder misalnya pembayaran provisi cenderung mempunyai pola yang tidak 

teratur dan dimungkinkan sangat mempengaruhi profit pada jangka pendek. 
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 Menurut Couto, ada tiga level posisi earnings bank yaitu strong, substandard 

dan weak. Posisi strong mempunyai indikasi antara lain, earnings dapat diharapkan 

secara konsisten menutup biaya modal, earnings mempunyai sumber yang 

sustainable, mempunyai ketahanan terhadap peerubahan kondisi bisnis yang 

kondusif dan membaik. Indikasi posisi substandard adalah ketergantungan bank 

terhadap nonrecurring income. Indikasi lain adalah skala operasi kecil, inefisiensi 

biaya, kurangnya sumber yang cukup untuk berinvestasi, dan ekspansi asetnya. 

Posisi ketiga adalah weak yang diindikasikan oleh gross operating income, yakni 

tidak mampu menutupi biaya provisi. Bank sangat tergantung pada income dari 

sumber yang tidak sustainable untuk menutupi biaya-biaya yang terjadi. Perubahan 

positif yang substansial tidak cukup untuk mengembalikan profitabilitas bank dengan 

kondisi ini, kecuali jika ada perbaikan drastis. 

Kapasitas manajemen menjadi faktor yang sangat penting dalam penentuan 

posisi earnings. Analisis komprehensif tentang kondisi internal maupun eksternal 

yang mempengaruhi profitabilitas bank akan sangat membantu manajemen untuk 

mendapatkan gambaran yang detail dan akurat tentang profitabilitas. Dari hasil 

analisis, manajemen akan dapat menentukan langkah yang perlu diambil untuk 

meningkatkan earnings. Posisi earnings merupakan salah satu faktor penting yang 

dipertimbangkan investor dalam melakukan pembelian saham perbankan. Persepsi 

investor akan menentukan return saham. 

Rumus yang digunakan yaitu : 
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2.7. Capital Adequacy Ratio 

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau sering disebut rasio permodalan 

merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank 

untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko. Modal ini digunakan untuk 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Hal ini wajar karena bisnis 

perbankan adalah bisnis yang berdasarkan kepercayaan. Selain itu adanya berbagai 

bentuk risiko yang besar yang mungkin dapat terjadi pada bank. Faktor utama yang 

cukup mempengaruhi jumlah modal bank adalah jumlah modal minimum yang 

ditentukan oleh penguasa moneter yang biasanya merupakan wewenang bank sentral. 

Lembaga ini memiliki tanggungjawab dan menyamakan sistem perbankan secara 

keseluruhan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan antara lain ketentuan 

permodalan, likuiditas wajib dan ketentuan lain yang bersifat wajib prudensial 

(Siamat, 1993:66). Tingkat atau jumlah modal bank yang memadai (capital 

adequacy) diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan efisiensi di era deregulasi 

saat ini. Jumlah modal yang memadai memegang peranan penting dalam 

memberikan rasa aman kepada calon atau para penitip uang. Namun masih terdapat 

perbedaan cara dalam menentukan tingkat permodalan yang sehat (Latumaerissa, 

1999:89). 

CAR adalah perbandingan modal sendiri bank dengan kebutuhan modal yang 

tersedia setelah dihitung pertumbuhan risiko (margin risk) dari akibat yang berisiko 

(Sinungan, 1993:157). Secara teknis kewajiban penyedia modal minimum diukur 

dari presentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), 

sedangkan pengertian modal meliputi modal inti dan modal pelengkap (masing-
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masing seimbang) (Suhardi, 2003:143-144). Pendapat lain menyebutkan bahwa 

perhitungan kebutuhan modal minimum (capital adequacy) didasarkan kepada aktiva 

yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang brsifat administrasi sebagaimana 

tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontinjen dan/atau komitmen yang 

disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Dalam menghitung ATMR, terhadap 

masing-masing pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada 

kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang 

didasarkan pada golongan nasabah, penjamin serta sifat agunan (Siamat, 1993:116). 

Kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka 

pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian (Susilo, 2000:27). Bank 

Indonesia menetapkan CAR yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus 

selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) 

adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank 

untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko. CAR merupakan pembagian dari 

modal (primary capital dan secondary capital) dengan total Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 

tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Indonesia menetapkan 

bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang 

menurut risiko. 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total masing-masing 

aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. 
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Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko 

diberi bobot 100%. Dengan demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko 

memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup (Susilo, 2000:28).  

 

2.7.1. Unsur Rasio Kecukupan Modal (CAR) 

Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan 

Modal Minimum Bank tanggal 29 Mei 1993, modal bagi bank yang beroperasi di 

Indonesia diatur sebagai berikut (1) modal bagi bank yang beroperasi di Indonesia 

terdiri dari modal inti (primary capital) dan modal pelengkap (secondary capital) 

dan (2) modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri 

atas dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia (net 

head office funds).  

Modal inti (primary capital) berupa: (1) modal disetor, yaitu modal yang 

telah disetor secara efektif oleh pemiliknya, (2) agio saham, yaitu selisih lebih 

setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat saham yang melebihi nilai 

nominalnya, (3) modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari 

sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual 

apabila saham tersebut dijual, (4) cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk 

dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan 

mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai 

dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank, (5) cadangan 

tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan 

tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat 

anggota, (6) laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang 
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oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak 

dibagikan, (7) laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah 

dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang 

saham atau rapat anggota dan, (8) laba tahun berjalan yaitu laba yang diperoleh 

dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak.  

Jumlah modal ini adalah nomor (1) hingga (8) setelah dikurangi dengan 

goodwill yang ada dalam pembukuan bank dan kekurangan jumlah penyisihan 

penghapusan aktiva produktif dari jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai dengan 

ketentuan  Bank Indonesia (Siamat 1999: 112). 

Modal pelengkap (secondary capital) terdiri dari (1) cadangan revaluasi 

aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap 

yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak, (2) penyisihan 

penghapusan aktiva produktif yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani 

laba rugi berjalan, dengan maksud menampung kerugian yang mungkin timbul 

sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. 

Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai modal 

pelengkap maksimal 25% dari ATMR, (3) modal pinjaman (sebelumnya disebut 

modal kuasi) yaitu hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memilki 

sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (a) tidak dijamin oleh 

bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh, (b) 

tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif  pemilik tanpa persetujuan Bank 

Indonesia, (c) mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam jumlah 

kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk 
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modal inti, meskipun bank belum likuidasi, (d) pembayaran bunga dapat 

ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk 

membayar bunga tersebut, dan (4) pinjaman subordinasi yaitu pinjaman dengan ciri-

ciri sebagai berikut: (a) ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman, 

(b) mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, (c) tidak dijamin oleh 

bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh minimal berjangka waktu 5 tahun, 

(d) pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia 

dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat, dan (e) hak tagihnya 

dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada 

(kedudukannya sama dengan modal) (Siamat 1999: 114). 

Modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri 

atas dana bersih kantor pusat dan kantor cabangnya di luar Indonesia (net head office 

funds). Dana bersih tersebut merupakan selisih antara saldo penanaman kantor pusat 

dan atau kantor cabangnya di luar Indonesia pada kantor cabangnya di Indonesia 

(pasiva) dengan saldo penanaman kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia 

(aktiva). 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/12/DPNP tanggal 12 Juni 2000 tentang 

Penilaian Aktiva Produktif dalam perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR) adalah aktiva dan komitmen bank yang ditimbang dengan suatu faktor 

risiko teertentu. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut kemudian ditetapkan 

bobot risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang 

didasarkan pada penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan. 
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2.7.2. Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

Alokasi dana yang telah dihimpun bank dalam berbagai bentuk aktiva 

mengandung risiko yang berbeda-beda. Apabila risiko tersebut terjadi maka nilai 

likuidasi dari aktiva tersebut bisa menjadi lebih kecil dari bukunya. Di sisi lain, hal 

tersebut dapat mengganggu kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh 

penghasilan. Salah satu antisipasi yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut 

adalah pembentukan penyisihan terhadap piutang atau kredit tak tertagih. Besarnya 

pembentukan penyisihan tersebut tergantung pada kolektibilitas atau kualitas dari 

masing-masing kredit yang diberikan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1999 tentang Pembentukan 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), bank wajib membentuk PPAP 

berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kemungkinan 

kerugian dengan pedoman sebagai berikut (Susilo 2000: 28):  

(1) Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aktiva 

produktif Bank Indonesia dan surat utang pemerintah; 

(2) Cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar (1) 5% dari 

aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus, (2) 15% dari aktiva 

produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan, (3) 

50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai 

agunan, dan (4) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah 

dikurangi agunan; 

(3) Agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam PPAP terdiri dari (1) 

giro, deposito, tabungan dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta 
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asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan. Nilai yang dapat 

diperhitungkan sebagai pengurang setinggi-tingginya sebesar 100%, (2) 

Sertifikat Bank Indonesia dan surat pemerintah. Nilai yang dapat diperhitungkan 

sebagai pengurang setinggi-tingginya sebesar 100%, (3) Surat berharga yang 

aktif diperdagangkan di pasar modal. Surat berharga dinilai dengan 

menggunakan nilai pasar yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan. Nilai yang 

dapat diperhitungkan sebagi pengurang setinggi-tingginya sebesar 50% dan (4) 

tanah, gedung, tempat tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran 

diatas 20 m3. Tanah dinilai berdasarkan nilai pasar, rumah tinggal dinilai 

berdasarkan nilai pasar dan kalkulasi biaya, sedangkan gedung, pesawat udara 

dan kapal laut dinilai berdasarkan nilai pasar, kalkulasi biaya  dan kapitalisasi 

pendapatan. Nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang setinggi-

tingginya sebesar (1) 70% untuk penilaian yang dilakukan belum melampaui 6 

bulan, (2) 50% untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 6 bulan tetapi 

belum melampaui 18 bulan, (3) 30% untuk penilaian yang dilakukan setelah 

melampaui 18 bulan tetapi belum melampaui 30 bulan, dan (4) 40% untuk 

penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 bulan.  

(4) Penilaian agunan wajib dilakukan oleh penilai independen bagi (1) kredit yang 

diberikan lebih dari Rp.1,5 miliar kepada debitur atau group debitur oleh bank 

yang memiliki modal setinggi-tingginya Rp.300 miliar dan (2) kredit yang 

diberikan lebih dari Rp.2,5 miliar kepada debitur atau group debitur oleh bank 

yang memiliki modal setinggi-tingginya Rp.300 miliar. Penilaian agunan 

dilakukan oleh penilai intern bank bagi kredit dengan jumlah yang lebih kecil.  
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(5) Bank Indonesia dapat melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan apabila 

(1) agunan tidak dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah dan atau 

pengikatan agunan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, (2) penilaian tidak sesuai dengan ketentuan dan (3) agunan tidak 

dilindungi asuransi dengan banker’s clause yaitu kausal yang memberikan hak 

kepada bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran 

klaim.  

(6) Bank wajib membuat PPAP sesuai dengan ketentuan berlaku pada laporan 

keuangan publikasi dan mengutamakan kembali bila PPAP yang sebelumnya 

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

(7) Ketentuan dalam SK ini berlaku juga bagi bank berdasarkan syariah. 

 

2.7.3. Tata cara perhitungan CAR 

Perhitungan CAR bank didasarkan pada perbandingan antara modal 

dibaningkan dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Yang dimaksud 

aktiva dalam perhitungan ini mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun 

aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih 

bersifat kontijen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. 

ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dengan ATMR aktiva 

administratif. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko 

yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri 

atau bobot risiko didasarkan golongan nasabah, penjamin serta sifat agunan. Dapat 

ditambahkan bahwa untuk kredit-kredit yang penarikannya dilakukan secara 

bertahap, maka bobot risiko dihitung berdasarkan besarnya penarikan kredit pada 

tahap yang bersangkutan.  
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Perhitungan kebutuhan modal bank dilakukan dengan cara sebagai berikut 

(Siamat 1999: 117): 

(1) Kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan ATMR yang merupakan 

penjumlahan ATMR aktiva neraca dan ATMR aktiva administratif.  

(2) ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva 

yang bersangkutan dengan bobot risiko masing-masing aktiva. 

(3) ATMR aktiva administratif diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal 

rekening administratif yang bersangkutan dengan risiko.  

(4) Risiko modal bank dihitung dengan cara membandingkan modal bank (modal 

inti dan modal pelengkap) dengan ATMR. 

(5) Dari perhitungan nomor 4 akan diketahui apakah bank yang bersangkutan 

memenuhi ketentuan penyediaan modal minimum bank atau tidak.  

 

2.7.4. Hal-hal yang dapat mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Posisi CAR suatu bank menurut Widjanarto (2003: 165) sangat penting 

tergantung pada (1) jenis aktiva besarnya risiko yang melekat padanya, (2) kualitas 

aktiva atau tingkat kolekbilitasnya, (3) total aktiva suatu bank. Semakin besar aktiva 

maka semakin bertambah pula risikonya, (4) struktur posisi kualitas permodalan 

bank, dan (5) kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba.  

Selain itu menurut Widjanarto, posisi CAR dapat ditingkatkan atau diperbaiki 

antar lain dengan (1) memperkecil komitmen pinjaman yang tidak digunakan, (2) 

jumlah atau posisi pinjaman yang diberikan dikurangi atau diperkecil sehingga risiko 

semakin berkurang, (3) fasilitas bank garansi yang hanya memperoleh hasil 

pendapatan berupa posisi yang relatif kecil namun dengan risiko yang sama besarnya 
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dengan pijaman ada baiknya dibatasi, (4) komitmen L/C bagi bank-bank devisa yang 

belum benar-benar memperoleh kepastian dalam penggunaannya atau tidak dapat 

dimanfaatkan secara efisien sebaiknya juga dibatasi, (5) penyertaan yang memiliki 

risiko 100% perlu ditinjau kembali apakah bermanfaat optimal atau tidak ada (6) 

posisi aktiva tetap dan inventaris diusahakan agar tidak berlebihan dan sekedar 

memenuhi kelayakan dan (7) menambah atau memperbaiki posisi modal dengan cara 

setoran tunai, go public dan pinjaman subordinasi jangka panjang dari pemegang 

saham.  

 

2.7.5. Hubungan antara Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return Saham 

Pengelolaan aset dan liabilitas sangat penting agar bank tetap solvabel. Secara 

internal, memegang prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan prinsip 

perbankan yang sehat akan menunjang solvability suatu bank. Hal ini akan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Dalam 

kenyataannya, unsur kepercayaan adalah masalah yang vital dan merupakan kunci 

keberhasilan bank yang bersangkutan. Unsur kepercayaan tidak hanya dibutuhkan 

oleh deposan atau debitur, tetapi juga otoritas moneter untuk memastikan kontinuitas 

dan eksistensi operasi suatu bank. Selanjutnya unsur kepercayaan diperlukan pula 

oleh pemegang saham bank dalam hal pengelolaan bank karena menyangkut 

kepentingan harga saham yang dimilikinya. Karena itu, tingkat kepercayaan ini 

berpengaruh terhadap return saham. Selain itu, modal yang diperlukan bank 

merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam membuat kebijakan 

dividen, dan hal ini selanjutnya akan berpengaruh terhadap return saham.  
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2.8. Real Return 

 Return adalah tingkat pengembalian dari suatu investasi. Return mempunyai 

dua komponen penting, yaitu harga dan dividen. Peningkatan harga saham akan 

menstimulasi pola konsumsi masyarakat, investasi bisnis, dan sebaliknya sehingga 

akan mempengaruhi posisi return saham bank (Backstorm, 2002). 

 Beberapa penilaian return yang paling banyak digunakan antara lain return 

total (total return), return relatif (relative return), return kumulatif (cumulative 

return), dan return yang disesuaikan (adjusted return). Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan adjusted return atau disebut juga dengan real return sebagai penilaian 

terhadap return. Real return adalah return yang disesuaikan dengan tingkat inflasi.  

 Neraca maupun laporan laba rugi dalam masa inflasi kehilangan reliabilitas 

dan akurasi dalam mengukur profitabilitas dan efisiensi, sehingga angka-angka yang 

digunakan untuk menilai rasio-rasio keuangan khususnya efisiensi, likuiditas, return, 

dan kecukupan modal tidak ada gunanya jika tidak dilakukan adjustment (Muljono, 

1995:51). The Australian Accounting Research Foundation juga mengakui adanya 

pengaruh buruk inflasi terhadap kegunaan neraca dan laporan laba rugi sehingga 

badan ini mengusulkan beberapa cara untuk mengatasi pengaruh inflasi. 

 Menurut Muljono, pos yang akan sangat berpengaruh oleh adanya inflasi 

adalah monetary assets, misalnya surat-surat berharga, kredit investasi, dan pos 

piutang lain yang sifatnya dormant account. Hal ini dikarenakan rekening-rekening 

pos tersebut tidak dapat di-appraisal. Rasio keuangan khususnya, likuiditas, return 

on investment, dan kecukupan modal secara langsung maupun tidak langsung akan 

terpengaruh oleh posisi rekening tersebut, dan hal ini akan berpengaruh terhadap 

return, oleh karena itu diperlukan suatu penyesuaian. Dalam penelitian ini, variabel 

yang dapat disesuaikan dengan tingkat inflasi adalah return karena return merupakan 



44 

 

faktor yang diperkirakan dipengaruhi oleh rasio-rasio keuangan, khususnya rasio 

likuiditas, profitabilitas, dan kecukupan modal. Selain itu, return merupakan salah 

satu variable utama yang akan dipertimbangkan oleh investor sebelum menentukan 

keputusan investasinya. 

 Ada beberapa angka indeks harga yang dapat mengukur tingkat inflasi antara 

lain Indeks Harga Perdagangan Besar (wholesale price index), Indeks Harga 

Konsumen (consumer price index), Indeks Harga Produsen (producer price index), 

serta deflator PDB. Penelitian ini menggunakan Indeks Harga Konsumen sebagai 

pengukur tingkat inflasi karena Indeks Harga Konsumen mempunyai kelebihan, 

salah satunya dalam inflasi Indeks Harga Konsumen terdapat komponen inflasi 

sesaat (noises inflation) yang berada diluar kendali Bank Indonesia atau tidak dapat 

dipengaruhi dengan kebijakan moneter (Rachbini, 2000). 

Rumus yang digunakan yaitu : 

  

Keterangan : 

RIAt = Return disesuaikan dengan tingkat inflasi. 

Rt  = Return nominal. 

IFt = Tingkat inflasi. 

t = Tahun ke-t. 

Return nominal dihitung sebagai berikut : 

Return = Capital Gain (Loss) Yield + Dividend Yield 

  

Pt  = harga saham penutupan pada tahun t. 

Pt-1  = harga saham penutupan pada tahun t-1. 
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2.9. Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian mengenai rasio keuangan telah mengidentifikasi sejumlah 

variabel yang membantu menjelaskan return saham sebagai tambahan terhadap 

variabel risiko pasar. Variabel-variabel yang ditambahkan untuk menjelaskan return 

saham diantaranya, seperti dikutip oleh akdeniz et al (2000), adalah firm size (Banz, 

1981; Keim, 1983), leverage (Bhandari, 1998), P/E ratio (Basu, 1983; Ball, 1988), 

rasio cash flow to stock price (Rosenberg et al, 1985), book to market equity (Fama 

& French, 1992), dan past sales growth (Lakonishok et al, 1994). 

Ersat Damitar (2004) menganalisis pengaruh firm size, book to market ratio, 

dan dividend yield terhadap return saham perusahaan manufaktur. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa faktor firm size berpengaruh terhadap return saham. 

Lastiur Lioctrivany (2002) menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur. Rasio yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain Current Ratio, Sales to Total Assets (STA), Debt to Equity Ratio, 

Retur on Assets (ROA), dan Price Earning Ratio (PER). Hasil penelitian 

menunjukkan PER, STA, ROA secara signifikan berpengaruh terhadap return 

saham. 

Roger G. Ibbotson (2002) menganalisis pengaruh faktor-faktor aggregat 

equity market dan produktivitas ekonomi keseluruhan yaitu inflasi, earnings 

dividends, price to earning ratio, dividend payout ratio, book value, return on equity 

dan GDP per kapita terhadap historical equity return. Periode penelitian antara 1926-

2000 dan data diambil dari S&P 500 Index. Hasil yang didapatkan menyatakan 

bahwa price earning ratio hanya memberi sedikit pengaruh terhadap total equity 
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return. Return sangat dipengaruhi oleh dividend payments dan nominal earnings 

growth (termasuk didalamnya inflasi dan real earnings growth). 

Fama dan French (1995) mengatakan bahwa firm size adalah faktor yang 

sangat berpengaruh dalam menentukan stock return karena firm size dapat berlaku 

sebagai proksi beberapa faktor yang tidak dapat diamati. Mustika Rahmi (2003) 

mengatakan bahwa capital adequacy ratio dan operating efficiency ratio 

berpengaruh signifikan terhadap return saham, namun return on equity dan loan to 

deposit ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

  

2.10. Kerangka Berpikir 

Untuk mempermudah pamahaman tentang pengaruh dari firm size, return on 

equity, dan capital adequacy ratio terhadap real return saham, maka dapat 

digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Diagram Kerangka Pemikiran 
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Keterangan : 

Dengan adanya kerangka pemikiran diatas dapat diketahui real return 

merupakan variabel dependen sedangkan Firm Size, Return on Equity (ROE), dan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai variabel independen. 

Kinerja perusahaan perbankan dapat dilihat antara lain dari return yang 

dihasilkan. Return dalam penelitian ini adalah real return, return yang disesuaikan 

dengan tingkat inflasi pada periode penelitian. Real return dipengaruhi oleh banyak 

faktor makro dan mikro. Dalam penelitian ini hanya menjelaskan faktor-faktor mikro 

atau fundamental. 

Penelitian ini mengambil faktor-faktor fundamental berupa rasio keuangan 

yang mempengaruhi return antara lain return on equity dan capital adequacy ratio. 

Sedangkan faktor dari karakteristik perusahaan yaitu firm size diperkirakan 

mempengaruhi langsung real return saham. 

 

2.11. Hipotesis  

Berdasarkan kajian teoritis yang dikemukakan diatas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 :  Firm Size, Return on Equity, dan Capital Adequacy Ratio secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh signifikan terhadap real return saham. 

H2 : Firm Size, Return on Equity, Capital Adequacy Ratio secara individual 

(parsial) berpengaruh signifikan terhadap real return saham. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan suatu usaha untuk memberikan atau mencari kebenaran 

guna memecahkan masalah secara ilmiah. Tujuan utama dari penelitian adalah untuk 

memecahkan masalah yang ditetapkan sebelumnya. Dalam menetapakan masalah 

harus dilakukan secara objektif, rasional dan menghindarkan pemikiran yang 

mengarah coba-coba (trial and error). Penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan 

ilmiah, oleh karena itu harus dapat memenuhi mutu ilmiah suatu penelitian.  

 

3.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002:108). Populasi 

didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

penelitian (Azwar, 2001:77). Adapun populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh 

perusahaan perbankan yang datanya tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2004 

hingga 2007 dan termasuk kedalam kelompok industri perbankan yang ada di Bursa 

Efek Indonesia. Terdapat 26 perusahaan perbankan sebagai populasi dari penelitian 

ini. 

 

3.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2002:109). Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling 

yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, dimana 

persyaratan yang dibuat sebagai kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel (Sudjana, 
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1996:168). Pada teknik ini, sampel yang diambil adalah sampel yang memiliki 

kriteria-kriteria tertentu, antara lain: 

(1) Saham emiten yang listed sebelum Desember 2007 dan tercatat di Bursa Efek 

Indonesia dalam kurun waktu Desember 2004 – Desember 2007. 

(2) Menerbitkan laporan keuangan selama periode 2004 sampai dengan 2007 dan 

dimuat dalam Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

(3) Bergerak di bidang perbankan. 

(4) Tercatat selama periode pengamatan. 

Perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 21 perusahaan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. 

Tabel 3.1 Jumlah Sampel Perusahaan 

No. Nama Perusahaan Kode 
1 PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk. BABP 
2 PT. Bank Central Asia, Tbk. BBCA 
3 PT. Bank Century, Tbk. BCIC 
4 PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. BNGA 
5 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. BDMN 
6 PT. Bank Eksekutif Internasional, Tbk. BEKS 
7 PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. BNII 
8 PT. Bank Kesawan, Tbk. BKSW 
9 PT. Bank Lippo, Tbk. LPBN 

10 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. BMRI 
11 PT. Bank Mayapada International, Tbk. MAYA 
12 PT. Bank Mega, Tbk. MEGA 
13 PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. BBNI 
14 PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk. BBNP 
15 PT. Bank OCBC NISP, Tbk. NISP 
16 PT. Bank PAN Indonesia, Tbk. PNBN 
17 PT. Bank Permata, Tbk. BNLI 
18 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. BBRI 
19 PT. Bank Swadesi, Tbk. BSWD 
20 PT. Bank UOB Buana, Tbk. BBIA 
21 PT. Bank Victoria International, Tbk. BVIC 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory Tahun 2007 (diolah). 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik 

perhatian. Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Firm Size (Ukuran Perusahaan, X1) 

Perusahaan dapat ditentukan besar kecilnya oleh beberapa faktor, antara lain 

oleh total asset (TA) atau total aktiva atau kapitalisasi pasar yang likuiditasnya 

mantap, sehingga dianggap mampu memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi 

dan perusahaan tersebut dapat dengan mudah masuk ke pasar modal untuk 

memperoleh kebutuhan dana. 

Perhitungannya menggunakan : 

1) Variabel ini diukur berdasarkan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

2) Firm Size = [log (Total Asset)] 

 Keterangan : logaritma dari total aktiva. 

2. Return on Equity (ROE, X2) 

Return on Equity (ROE) yaitu rasio antara net income dengan average total 

assets. Perhitungannya menggunakan : 

 

3. Capital Adequacy Ratio (CAR, X3) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio yang memperlihatkan seberapa 

besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko yang ikut dibiayai dari 

modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. 

CAR, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 

Desember 2001 dapat dihitung dengan rumus: 
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4. Real Return (Y) 

Real return yaitu return yang mempertimbangkan tingkat daya beli dari nilai 

uang. Real return merupakan return nominal yang disesuaikan dengan tingkat inflasi 

atau disebut dengan inflation adjusted return. 

  

Keterangan : 

RIAt = Return disesuaikan dengan tingkat inflasi. 

Rt  = Return nominal. 

IFt = Tingkat inflasi. 

t = Tahun ke-t. 

Return nominal dihitung sebagai berikut : 

Return = Capital Gain (Loss) Yield + Dividend Yield 

  

Pt  = harga saham penutupan pada tahun t. 

Pt-1  = harga saham penutupan pada tahun t-1. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan 

metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data (data sekunder) dan dokumen yang 

relevan dengan obyek penelitian berupa data dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) periode tahun 2004-2007, JSX Statistics, dan JSX Monthly 

Statistics. 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh 

peneliti dari subjek penelitiannya (Azwar, 2001:91). Data yang diperlukan untuk 

dianalisis dari penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data sebagai 

berikut: 

(1) Firm Size (Ukuran Perusahaan) tahun 2004-2007. 

(2) Return on Equity (ROE) tahun 2004-2007. 

(3) Capital Adequacy Ratio (CAR) tahun 2004-2007. 

(4) Harga pasar saham penutupan tahunan tahun 2004-2007. 

(5) Tingkat inflasi tahun 2004-2007. 

 

3.5 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linier 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 Linear 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 multikolinearitas, uji 

heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. 
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3.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat 

dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov Test. Pengujian dilakukan dengan 

significance level 0.05 (α = 5%). Hasil akan menunjukkan data normal jika diperoleh 

nilai signifikansi > 0,05 (Ghozali, 2005:114). 

 

3.5.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol (Ghozali, 2005:91). 

Ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dideteksi dengan 

melihat besarnya Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance value. Jika nilai-

nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,10 maka disimpulkan 

tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam regresi (Ghozali, 

2005:92). 

 

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika 
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variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 

2005:105).  

Ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan grafik plot antara nilai 

prediksi variable dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada 

tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah 

Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) 

yang telah di studentized. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas 

(Ghozali, 2005:105). 

 

3.5.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi. Uji Durbin-Watson (DW test) dapat digunakan untuk 

mendeteksi terjadi autokorelasi atau tidak dalam model regresi (Ghozali, 2005:95-

96). Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Trihendradi, 

2004:190) adalah sebagai berikut: 

1) 1.65 < DW < 2.35 tidak terjadi autokorelasi. 
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2) 1.21 < DW < 1.65 atau 2.35 < DW < 2.79 tidak dapat disimpulkan. 

3) DW < 1.21 atau DW > 2.79 terjadi autokorelasi. 

  

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul untuk 

kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk 

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis regresi linier beganda yang menunjukkan hubungan antara variabel 

independen (X) dan variabel dependen (Y). regresi berganda berguna untuk 

meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel 

kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua 

buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y) (Usman, 

2003:241). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer 

melalui software khusus statistik, yaitu program SPSS (Statistical Product and 

Service Solution) for windows release 16.0 for Windows. 

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah: 

Y = b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 

Keterangan : 

Y = Real Return Saham 

X1 = Firm Size (Ukuran Perusahaan) 

X2 = Return on Equity (ROE) 

X3 = Capital Adequacy Ratio (CAR) 

b1 = Koefisien regresi X1 
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b2 = Koefisien regresi X2 

b3 = Koefisien regresi X3 

Secara statistik, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual 

setidaknya dapat diukur dari nilai statistik F, nilai statistik t, dan koefisien 

determinasinya. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai 

uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana H0 ditolak, sebalikanya 

disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H0 

diterima (Ghozali, 2001: 44). Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) for windows  release 16.0. 

 

3.6.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2005:84). Pembuktian 

uji parsial ini dilakukan dengan bantuan output SPSS (Statistical Product and 

Service Solution) for windows release 16.0 for Windows yaitu dengan melihat table 

coefficient. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0.05 (α = 5%). 

Penerimaan atau penolakan hipotesis (Trihendradi, 2004:192) dilakukan sebagai 

berikut: 

(1) Jika sig > α, maka Ho diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti 

bahwa variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

(2) Jika sig < α, maka Ho ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa 

variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen/terikat (Ghozali, 2005:84). Pembuktian uji parsial ini dilakukan 

dengan bantuan output Statistical Package for Social Science (SPSS) release 16.0 for 

Windows yaitu dengan melihat tabel Analysis of Variance (ANOVA).  

Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0.05 (α = 5%). 

Penerimaan atau penolakan hipotesis (Trihendradi, 2004:192) dilakukan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

(1) Jika sig > α, maka Ho diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti 

bahwa variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

(2) Jika sig < α, maka Ho ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa 

variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

 

3.6.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) keseluruhan digunakan untuk mengetahui 

persentase semua variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya nilai 

koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Jika R2 nilainya semakin 

mendekati nol, maka semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap 

nilai variabel dependen. Sebaliknya jika R2 nilainya semakin mendekati satu maka 

semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel 

dependen. 
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Selain itu, perlu juga dicari besarnya koefisien determinasi (r2) parsial untuk 

masing-masing variabel independen. r2 digunakan untuk mengukur derajat hubungan 

antara tiap variabel X terhadap variable Y secara parsial. Semakin besar nilai r2 maka 

semakin besar variasi sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2005:83). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

2.12. Hasil Penelitian 

2.1.4. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini objek yang diteliti merupakan perusahaan-perusahaan 

yang bergerak di bidang perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Gambaran dari perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel objek penelitian ini 

dilihat berdasarkan deskripsi variabel penelitian. 

(1) Firm Size 

 Faktor firm size yang menunjukkan ukuran perusahaan merupakan faktor 

penting dalam pembentukan return saham. Penelitian Fama dan French (1992) 

menunjukkan bahwa faktor firm size yang merupakan kapitalisasi nilai pasar dari 

ekuitas lebih konsisten dan lebih signifikan dibandingkan dengan beta dalam 

mempengaruhi return. Hubungan antara firm size dan return rata-rata dalam 

portofolio menunjukkan arah hubungan yang berkebalikan. Saham-saham 

perusahaan yang lebih kecil cenderung mempunyai return yang lebih tinggi daripada 

saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Oleh karena itu, jika 

seseorang mempertimbangkan size effect dalam return saham, mereka akan 

mengarahkan pada small effect (Sharpe, Alexander & Baley, 1995). 

Pada periode pengamatan yang terjadi selama empat tahun pada 21 

perusahaan perbankan diketahui rata-rata Firm Size tertinggi terdapat pada 

perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. sebesar 274.535.489,25, dan terendah 
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terdapat pada perusahaan PT. Bank Swadesi, Tbk. sebesar 973.649,75, sedangkan 

rata-rata Firm Size yang terjadi selama tahun 2004 hingga 2007 sebesar 

53.579.131,49. 

 

(2) Return on Equity (ROE) 

 Rasio ini termasuk kedalam rasio profitabilitas, dari laba bersih dibagi modal 

sendiri. Nilai rasio ini dipengaruhi oleh besarnya jumlah aktiva bank, naiknya tingkat 

bunga dan komisi atau provisi, serta usaha untuk meningkatkan pendapatan dari 

kredit. Rasio ini merupakan indikator yang penting untuk mengukur kemampuan 

bank memperoleh laba bersih dikaitkan dengan pembayaran dividen. Kenaikan 

dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih bank yang selanjutnya akan 

meningkatkan harga saham dan pada gilirannya akan meningkatkan return saham 

(Siamat, 1993). 

Pada periode pengamatan yang terjadi selama empat tahun pada 21 

perusahaan perbankan diketahui rata-rata ROE tertinggi terdapat pada perusahaan 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebesar 26,95, dan terendah terdapat pada 

perusahaan PT. Bank Century, Tbk. sebesar -81,14, sedangkan rata-rata ROE yang 

terjadi selama tahun 2004 hingga 2007 sebesar 8,81.  

 

(3) Capital Adequicy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau sering disebut rasio permodalan 

merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank 

untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko. Modal ini digunakan untuk 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. 
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Pada periode pengamatan yang terjadi selama empat tahun pada 21 

perusahaan perbankan diketahui rata-rata CAR tertinggi terdapat pada perusahaan 

PT. Bank PAN Indonesia, Tbk. sebesar 29,99, dan terendah terdapat pada perusahaan 

PT. Bank Century, Tbk. sebesar 11,16, sedangkan rata-rata CAR yang terjadi selama 

tahun 2004 hingga 2007 sebesar 17,86. 

 

(4) Real Return 

Return adalah tingkat pengembalian dari suatu investasi. Return mempunyai 

dua komponen penting, yaitu harga dan dividen. Peningkatan harga saham akan 

menstimulasi pola konsumsi masyarakat, investasi bisnis, dan sebaliknya sehingga 

akan mempengaruhi posisi return saham bank (Backstorm, 2002). 

Pada periode pengamatan yang terjadi selama empat tahun pada 21 

perusahaan perbankan diketahui rata-rata Real Return tertinggi terdapat pada 

perusahaan PT. Bank Permata, Tbk. sebesar 5,602, dan terendah terdapat pada 

perusahaan PT. Bank Century, Tbk. sebesar -0,191, sedangkan rata-rata Real Return 

yang terjadi selama tahun 2004 hingga 2007 sebesar 0,630. 

 

2.13. Uji Asumsi Klasik 

4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Normalitas data dapat dilihat dari grafik normal P-P plot dengan 

bantuan program  SPSS for windows release 16, apabila titik-titik mendekatai garis 

diagonal dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 



62 

 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji 

statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pengujian dilakukan dengan 

significance level 0.05 (α = 5%). Hasil akan menunjukkan data normal jika diperoleh 

nilai signifikansi > 0,05 (Ghozali, 2005: 114). Setelah dilakukan pengujian data, 

diperoleh hasil bahwa data penelitian tidak terdistribusi secara normal, sehingga data 

harus ditransformasi terlebih dahulu supaya terdistribusi secara normal. Setelah 

dilakukan transformasi data, diperoleh hasil sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Normal P-Plot Regresi 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  SQRX1 SQRX2 SQRX3 SQRY 

N 84 80 84 53
Normal Parametersa Mean 5.8422 3.6162 4.0943 .7292

Std. Deviation 4.42533 1.15413 .93966 .76764
Most Extreme Differences Absolute .137 .055 .100 .251

Positive .137 .047 .063 .251
Negative -.133 -.055 -.100 -.171

Kolmogorov-Smirnov Z 1.252 .491 .917 1.828
Asymp. Sig. (2-tailed) .087 .970 .370 .103

a. Test distribution is Normal.     
      

Hasil uji K-S menunjukkan bahwa baik variabel independen maupun variabel 

dependen mempunyai probabilitas (Sig.) lebih dari α=0,05, jadi dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal. 

 

4.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol (Ghozali, 2005:91). 

Ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dideteksi dengan 

melihat besarnya Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance value. Jika nilai-

nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,10 maka disimpulkan 

tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam regresi (Ghozali, 

2005:92). 



64 

 

Berdasarkan analisis data menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai 

berikut. 

Tabel 4.2 Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.332 .687  1.940 .058      

SQRX1 -.016 .024 -.094 -.650 .519 -.007 -.092 -.084 .803 1.246

SQRX2 .244 .092 .375 2.641 .011 .289 .353 .341 .826 1.211

SQRX3 -.333 .152 -.291 -2.185 .034 -.251 -.298 -.282 .940 1.063
a. Dependent Variable: SQRY         
 

Hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel yang 

mempunyai nilai tolerance kurang dari 0,10. Hasil perhitungan nilai VIF juga 

menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen 

dalam model regresi. 

 

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 

2005:105).  
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Ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan grafik plot antara nilai 

prediksi variable dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada 

tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah 

Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) 

yang telah di studentized. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas 

(Ghozali, 2005:105). Berdasarkan analisis data menggunakan SPSS, diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Scatterplot 
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Terlihat pada gambar 4.2, titik-titik tersebar tidak teratur dan tidak 

membentuk pola tertentu, serta berada di atas maupun di bawah angka nol sumbu 

vertikal yang berarti model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 

Uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas adalah Uji Park. Hasil analisis data menggunakan SPSS, dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Park 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.016 3.296  -.612 .543

SQRX1 -.133 .115 -.178 -1.151 .255

SQRX2 .595 .442 .205 1.346 .185

SQRX3 -.607 .732 -.119 -.830 .411

a. Dependent Variable: LnU2isqrt    
    

Hasil tampilan output SPSS memberikan koefisien parameter untuk variabel 

independen tidak ada yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

tidak terdapat heteroskedastisitas. 

 

4.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi 
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yang bebas dari autokorelasi. Uji Durbin-Watson (DW test) dapat digunakan untuk 

mendeteksi terjadi autokorelasi atau tidak dalam model regresi (Ghozali, 2005:95-

96). Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Trihendradi, 

2004:190) adalah sebagai berikut: 

4) 1.65 < DW < 2.35 tidak terjadi autokorelasi. 

5) 1.21 < DW < 1.65 atau 2.35 < DW < 2.79 tidak dapat disimpulkan. 

6) DW < 1.21 atau DW > 2.79 terjadi autokorelasi. 

 

2.14. Analisis Data 

Dari data-data variabel X (Firm Size, ROE, CAR) dan variabel Y (Real 

Return) pada 21 perusahaan perbankan yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

dilakukan analisis regresi menggunakan SPSS (Statistical Product and Service 

Solutions) release 16. Dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Rangkuman Persamaan Linier Regresi  

Variabel Koefisien sig Correlations 
Partial (r) 

Determinasi 
Parsial (r2) 

Colliniearity 
Statistic 

Tolerence VIF 
SQRX1 -0,094 0,519 -0,092 0,008 0,803 1,246

SQRX2 0,375 0,011 0,353 0,125 0,826 1,211

SQRX3 -0,291 0,034 -0,298 0,089 0,940 1,063

F (Sig)   0,019         

R Square (R2) 0,182   

Adjusted R 

Square 0,132

Durbin Watson 1,981         

Sumber: Perhitungan SPSS 16.0 
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Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan 

perhitungan komputasi program SPSS diperoleh persamaan regresi yaitu : 

SQR Y = – 0,094 SQRX1 + 0,375 SQRX2 – 0,291 SQRX3 

Persamaan regresi linier berganda diatas dipengaruhi oleh nilai koefisien b1, 

b2, dan b3. Nilai koefisien positif maka dapat diartikan bahwa setiap kenaikan nilai X 

satu satuan maka akan diikuti kenaikan nilai Y satu satuan. Kebalikannya jika nilai 

koefisien negatif maka dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan X sebesar satu 

satuan maka akan mengurangi nilai Y satu satuan. Dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

(1) Setiap ada kenaikan 1 poin Firm Size sebesar – 0,094 sementara  Return on 

Equity (ROE) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) diasumsikan tetap maka Real 

Return Saham akan mengalami penurunan 0,094. 

(2) Setiap ada kenaikan 1 poin Return on Equity (ROE) sebesar 0,375 sementara 

Firm Size dan Capital Adequacy Ratio (CAR) diasumsikan tetap maka Real 

Return Saham akan mengalami kenaikan 0,375. 

(3) Setiap ada kenaikan 1 poin Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar – 0,291 

sementara Firm Size dan Return on Equity (ROE) diasumsikan tetap maka Real 

Return Saham akan mengalami penurunan 0,291. 

 

2.15. Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Uji Simultan 

Untuk menguji signifikansi dari persamaan regresi linier berganda secara 

simultan digunakan uji F. Cara yang digunakan dengan melihat probabilitas 

signifikan dari nilai F pada tingkatan α 5%. Dari persamaan regresi tersebut 
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diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi F sebesar 0,019 yang berarti 

probabilitas signifikan F kurang dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 

diterima, ada pengaruh antara Firm Size (X1), ROE (X2), dan CAR (X3) terhadap 

Real Return saham (Y) perusahaan perbankan yang go public di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

4.4.2 Uji Parsial 

Untuk menguji signifikansi regresi untuk variabel Firm Size yaitu b1, ROE 

yaitu b2, dan CAR yaitu b3 maka digunakan uji t. Hasil yang diperoleh adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Parsial Berdasar Uji t pada Persamaan Regresi Linier Berganda 

No

. 

Variabel Sig. Tingkat 

Signifikansi 

5% 

Kesimpulan 

1. Firm Size 0,519 >5% Tidak ada pengaruh antara Firm Size 

dengan Real Return saham 

perusahaan perbankan yang go 

public di Bursa Efek Indonesia. 

2. ROE 0,011 < 5% Ada pengaruh positif antara ROE 

dengan Real Return saham 

perusahaan perbankan yang go 

public di Bursa Efek Indonesia. 

3. CAR 0,034 < 5% Ada pengaruh positif antara CAR 

dengan Real Return saham 

perusahaan perbankan yang go 

public di Bursa Efek Indonesia. 

 Sumber : Hasil perhitungan SPSS 16.0 (diolah). 
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4.4.3 Koefisien Determinasi 

Besarnya kontribusi antara sumbangan yang diberikan oleh variabel Firm 

Size, ROE, dan CAR terhadap Real Return saham perusahaan perbankan tahun 

2004–2007 secara simultan dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi yang 

sudah disesuaikan atau Adjusted R Square. Besarnya nilai  Adjusted R Square  

berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS adalah sebesar 0,132. Dengan 

demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Firm Size, ROE, dan CAR 

terhadap Real Return saham perusahaan perbankan tahun 2004–2007 secara simultan 

adalah sebesar 13,2%. Sedangkan sisanya sebesar 86,8% adalah dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS variabel ROE memberikan sumbangan 

(pengaruh) paling besar (dominan) terhadap Real Return saham yaitu sebesar 12,5% 

sedangkan variabel lainnya memberikan sumbangan (pengaruh) secara individu 

masing-masing variabel CAR sebesar 8,9% dan variabel Firm Size sebesar 0,8%. 

 

2.16. Pembahasan 

Kinerja perusahaan perbankan dapat dilihat antara lain dari return yang 

dihasilkan. Return dalam penelitian ini adalah real return, return yang disesuaikan 

dengan tingkat inflasi pada periode penelitian. Real return dipengaruhi oleh banyak 

faktor makro dan mikro. Dalam penelitian ini hanya menjelaskan faktor-faktor mikro 

atau fundamental. 
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Penelitian ini mengambil faktor-faktor fundamental berupa rasio keuangan 

yang mempengaruhi return antara lain return on equity (ROE) dan capital adequacy 

ratio (CAR). Sedangkan faktor dari karakteristik perusahaan yaitu firm size 

diperkirakan mempengaruhi langsung real return saham. 

Dari hasil uji asumsi klasik yaitu uji normalitas data, data penelitian 

berdistribusi normal. Tidak terjadi multikolonieritas serta tidak terjadi 

heterokedastisitas dalam model regresinya. Sehingga hasil prediksi yang digunakan 

mempunyai tingkat kesalahan baku yang kecil dan dapat digunakan memprediksi 

return saham bagi para investor. Hasil analisis tersebut diperoleh persamaan regresi 

SQR Y = – 0,094 SQRX1 + 0,375 SQRX2 – 0,291 SQRX3. Dari persamaan regresi 

tersebut Firm Size, Return on Equity (ROE), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

berpengaruh terhadap Real Return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia sebesar 13,2%. Sedangkan sisanya sebesar 86,8% adalah 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan 

variabel ROE memberikan sumbangan (pengaruh) paling besar (dominan) terhadap 

Real Return saham yaitu sebesar 12,5% dan variabel lainnya memberikan 

sumbangan (pengaruh) secara individu masing-masing variabel CAR sebesar 8,9% 

dan variabel Firm Size sebesar 0,8%. 

Dari hasil regresi yang telah diuraikan pada hasil penelitian ada beberapa hal 

yang dapat dibahas untuk diketahui lebih lanjut. 

4.5.1 Firm Size 

Variabel Firm Size tidak berpengaruh signifikan terhadap Real Return saham 

dan mempunyai koefisien dengan arah negatif dengan sumbangan parsial sebesar 
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0,008. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fama 

dan French (1992) yang menyatakan bahwa kenaikan yang terjadi pada Firm Size 

akan cenderung menurunkan Return saham dan berpengaruh signifikan terhadap 

Return saham.  

Pada periode pengamatan yang terjadi selama empat tahun pada 21  

perusahaan perbankan diketahui rata-rata Firm Size tertinggi terdapat pada 

perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. sebesar 274.535.489,25, dan terendah 

terdapat pada perusahaan PT. Bank Swadesi, Tbk. sebesar 973.649,75, sedangkan 

rata-rata Firm Size yang terjadi selama tahun 2004 hingga 2007 sebesar 

53.579.131,49. 

 

4.5.2 Return on Equity (ROE) 

Variabel Return on Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap Real 

Return saham dan mempunyai koefisien dengan arah positif dengan sumbangan 

pengaruh parsial sebesar 0,125 dan memiliki pengaruh yang paling dominan diantara 

variabel lainnya. Arah koefisien positif berarti mengindikasikan tingkat ROE yang 

mengalami kenaikan akan berpengaruh terhadap kecenderungan naiknya Real Return 

saham. 

   Pada periode pengamatan yang terjadi selama empat tahun pada 21 

perusahaan perbankan diketahui rata-rata ROE tertinggi terdapat pada perusahaan 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebesar 26,95, dan terendah terdapat pada 

perusahaan PT. Bank Century, Tbk. sebesar -81,14, sedangkan rata-rata ROE yang 

terjadi selama tahun 2004 hingga 2007 sebesar 8,81. 
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4.5.3 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap 

Real Return saham dan mempunyai koefisien dengan arah negatif dengan 

sumbangan parsial sebesar 0,089. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kenaikan 

yang terjadi pada Capital Adequacy Ratio (CAR) akan cenderung menurunkan Real 

Return saham. 

Pada periode pengamatan yang terjadi selama empat tahun pada 21 

perusahaan perbankan diketahui rata-rata CAR tertinggi terdapat pada perusahaan 

PT. Bank PAN Indonesia, Tbk. sebesar 29,99, dan terendah terdapat pada perusahaan 

PT. Bank Century, Tbk. sebesar 11,16, sedangkan rata-rata CAR yang terjadi selama 

tahun 2004 hingga 2007 sebesar 17,86. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

1.5. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil beberapa 

simpulan, yaitu: 

(1) Ada pengaruh antara Firm Size, Return on Equity (ROE), dan Capital Adequacy 

Ratio (CAR) terhadap Real Return saham perusahaan perbankan yang go public 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004 – 2007 secara simultan. Hal ini dapat 

diketahui dengan melihat probabilitas signifikan F sebesar 0,019 pada taraf 

signifikansi 5%. Besarnya pengaruh secara simultan (R2) yang diberikan 

variabel antara Firm Size, Return on Equity (ROE), dan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) sebesar 18,2% dan sisanya 81,8% dipengaruhi oleh faktor lain. 

(2) Hanya Firm Size yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Real Return saham 

secara parsial sedangkan Return on Equity (ROE) dan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Real Return saham secara 

parsial. 

(3) Adanya pengaruh yang signifikan antara Return on Equity (ROE), dan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) terhadap Real Return saham mengindikasikan bahwa 

perusahaan telah baik dalam menggunakan dananya untuk melakukan kegiatan 

operasionalnya yang menguntungkan. 
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1.6. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2004 – 2007, menunjukkan bahwa Return on Equity 

(ROE), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat mempengaruhi Real Return saham 

secara signifikan sedangkan Firm Size tidak berpengaruh signifikan terhadap Real 

Return saham. Untuk itu diberikan saran sebagai berikut: 

(1) Bagi para investor yang ingin menanamkan dananya pada saham perbankan 

hendaknya tidak hanya memperhatikan aspek fundamental yang akan 

mempengaruhi tingkat kembalian (return) tetapi juga faktor-faktor makro dan 

kondisi ekonomi dalam negeri yang terjadi seperti tingkat inflasi, kondisi 

keamanan dalam negeri, kenaikan harga BBM serta tingkat suku bunga deposito 

Bank Indonesia. 

(2) Dalam menentukan kebijakan kaitannya dengan tingkat pengembalian atas 

investasi yang ditanamkan, seorang investor jangka panjang juga harus 

memperhatikan kemampuan Bank dalam memperoleh laba bersih dan 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan modal minimum suatu Bank. Hal ini 

penting kaitannya dengan rasio keuangan (ROE dan CAR) perusahaan sebagai 

salah satu dasar pengambilan keputusan. 

(3) Untuk penelitian selanjutnya dianjurkan untuk memilih sampel perusahaan yang 

lebih banyak serta memiliki saham yang lebih mewakili nilai pasar serta 

mempunyai kondisi keuangan yang tangah baik seperti saham LQ 45 sehingga 

dalam penelitian akan memperkecil bias. 
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