
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan perbaikan situasi perekonomian di  Indonesia saat ini tidak terlepas 

dari sektor perbankan, khususnya peran perbankan yang salah satunya yaitu 

sebagai sumber pembiayaan bagi industri dalam negeri.  Perbankan Indonesia 

dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama 

perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat 

serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat.  

Peranan perbankan dalam perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir 

semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu 

membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah lepas dari dunia 

perbankan jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun 

lembaga sosial atau perusahaan. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada 

anggapan yang menyatakan bahwa bank merupakan urat nadi dalam 

menggerakkan roda perekonomian suatu negara.



2

Gambar 1.1 Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia September 2009
Sumber: http://www.bi.go.id, diakses April 2010

Dari gambar 1.1 bisa dilihat bahwa pada saat ini jumlah BPR sebanyak 2296 unit 

yang terbagi menjadi bank konvensional sebanyak 2164 unit dan BPR syariah 

sebanyak 132 unit. Sementara itu bank umum terdapat sebanyak 121 unit dengan 

pembagian bank pemerintah sebanyak 4 unit dan bank swasta sebanyak 117 unit. 

Bank swasta terbagi menjadi tiga yaitu bank pembangunan daerah 26 unit, bank 

umum swasta 86 unit, dan bank umum  swasta syariah sebanyak 5 unit.  

Industri perbankan adalah salah satu industri yang ikut berperan serta dalam pasar 

modal, disamping industri lainnya seperti industri manufaktur, pertanian, 

pertambangan, properti dan lain - lain. Bank merupakan suatu lembaga yang 
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berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak - pihak 

yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar 

lalulintas pembayaran  (Dendawijaya,2000:25).

Kontribusi terbesar dari sistem keuangan adalah pertumbuhan terbentuk dari 

sistem pembayaran yang efektif dan efisien. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya 

membawa produktivitas, tetapi juga berlanjut dengan pembukaan pasar-pasar baru 

dan diversifikasi yang terus-menerus dari barang-barang yang diperdagangkan. 

Sedangkan peningkatan kompleksitas perdagangan akan memunculkan terjadinya 

pertumbuhan dalam kebutuhan akan dana, sebuah kebutuhan yang sangat 

diperlukan untuk kelangsungan aktivitas ekonomi. Untuk mendapatkan dana 

tersebut, fungsi bank sebagai lembaga intermediary keuangan tidak dapat 

dipisahkan.

Menurut Guitan dan George, perbankan pada dasarnya merupakan lembaga 

perantara keuangan yang dalam operasinya menerima simpanan masyarakat 

dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, yang kemudian menanamkan dana 

simpanan yang dimaksud dalam bentuk penyaluran kredit dan pembiayaan lain 

kepada dunia usaha maupun bentuk portofolio aset finansial seperti surat-surat 

berharga yang diterbitkan pemerintah dan Bank Sentral. Dalam perspektif 

ekonomi, karakteristik operasi perbankan seperti ini mempunyai kekhususan 

dalam fungsinya daripada lembaga keuangan lain (Warjiyo, 2006). Sedangkan 

menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
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Untuk menjalankan kegiatannya, maka sebuah bank memiliki sejumlah aset 

tertentu. Dimana dengan aset tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan 

profitabilitas bagi bank tersebut. Namun tidak jarang jumlah aset tersebut bisa 

naik ataupun turun akibat dari kinerja bank tersebut. Berikut ini adalah 

perkembangan aset perbankan di Indonesia selama periode 2006 – 2009.

Grafik 1.1 Perkembangan Aset Perbankan di Indonesia Periode 2006 – 2009 
(dalam miliar rupiah)

Sumber: http://www.bi.go.id, data diolah Juli 2010

Berdasarkan grafik 1.1 perkembangan aset perbankan selama periode 2006 – 2009 

selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2006 – 2009 peningkatan 

aset mencapai mendekati 1.000.000 miliar rupiah. Perbankan Indonesia hampir 

tidak tersentuh oleh krisis global pada tahun 2008, karena jika berdasarkan aset 

pada tahun 2008 terlihat bahwa aset perbankan tetap meningkat. Namun hingga 

maret 2009 peningkatan aset hampir tidak terlihat, hal ini bisa dimaklumi karena 

selama periode 2009 baru berjalan 1 triwulan.

Alat untuk menilai kinerja keuangan sebuah bank maka diperlukan tolak ukur 

yang menunjukkan apakah kondisi bank tersebut dalam keadaan sehat ataupun 

tidak. Salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja sebuah bank adalah dengan 

menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR), rasio ini digunakan untuk melihat 

kewajiban minimum modal yang harus disediakan oleh bank. Sesuai dengan surat 

edaran Bank Indonesia 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 bahwa tingkat CAR 

minimum suatu bank adalah 8%.
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Grafik 1.2 Data CAR Bank Umum di Indonesia Selama Periode 2006 – Maret 
2010 (dalam %)
Sumber: http://www.bi.go.id, data diolah Juli 2010

Grafik 1.2 memaparkan perkembangan CAR perbankan di Indonesia selama 

periode 2006 – Maret 2010. Dari informasi tersebut dapat dilihat bahwa CAR 

terbaik pada tahun 2006 yaitu sebesar 21,27% dan terburuk pada tahun 2008 

sebersar 16,76%.

Selain melalui kinerja CAR, saat ini mulai diperhitungkan alat analisis baru untuk 

menilai kinerja keuangan sebuah bank, yaitu rasio Non Performing Loan (NPL) 

atau dalam dunia perbankan di Indonesia dikenal dengan nama kredit macet. 

Pemberian kredit oleh bank kepada kreditor merupakan salah satu fungsi bank. 

Namun pada saat ini perbankan di Indonesia dihadapkan pada masalah 

kemampuan para kreditor tersebut untuk melakukan kewajiban pembayaran 

kepada bank. Jika arus kas kredit terhambat, tentu akan mempengaruhi 

kemampuan bank tersebut dalam melakukan pengembangan usaha atau pun 

mensejahterakan para pemegang saham.

Kegagalan satu bank tidak hanya menyebabkan masalah pada individual bank. 

Lebih jauh lagi, kegagalan bank dapat menimbulkan efek domino dalam industri 

perbankan. Karena bank menyediakan sarana pembayaran, maka kegagalan di 

sektor perbankan (bank failure) pada gilirannya akan menimbulkan kegagalan di 

sektor perusahaan (corporate failure) dimana terjadi hambatan dalam 
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penyelesaian pembayaran (payment setllement). Akibat kegagalan di sektor ini 

dapat berdampak negatif pada seluruh sistem (systemic risk), maka gagalnya satu 

bank dapat menyebabkan masalah pada sistem perbankan secara keseluruhan dan 

dapat menimbulkan kesulitan keuangan (financial distress) terhadap bank yang 

kesulitan dalam masalah arus kas kredit. Maka diperlukan langkah-langkah untuk 

menanggulangi masalah kredit tersebut dengan mengetahui terlebih dulu rasio 

kredit macet yang masih tergolong dalam status pengendalian.

Tabel 1.1 Data Kredit dan Rasio NPL Perbankan di Indonesia Selama Periode 
2006 – Maret 2009

Tahun Total Kredit bermasalah
 (dalam miliar rupiah)

Rasio NPL (%)

2006 792.297 6,07
2007 1.002.012 4,07
2008 1.307.688 3,20
2009 1.437.930 3,31

Maret 2010 1.458.114 3,36
Sumber: http://www.bi.go.id, data diolah Juli 2010

Tabel 1.1 memperlihatkan perkembangan total kredit yang diberikan perbankan di 

Indonesia dan juga rasio NPL yang menyertai pemberian kredit tersebut. Dari 

tabel 1.1 terlihat tingkat NPL yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 6,07%, sedangkan terendah pada 

2008 sebesar 3,20% dengan total pemberian kredit sebesar Rp. 1.307.688 miliar.

Grafik 1.3 Perkembangan Kredit dan NPL Perbankan di Indonesia Selama Periode 
2006 – Maret 2009 (dalam miliar rupiah)

Sumber: http://www.bi.go.id, data diolah Juli 2010
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Melalui perhitungan rasio-rasio kinerja bank, maka seorang investor saham dapat 

mengambil keputusan dalam investasi sahamnya. Husnan (2001:303)  menjelaskan 

bahwa analisis  fundamental mendasarkan pola pikir perilaku harga saham 

ditentukan oleh perubahan - perubahan variasi perilaku variabel - variabel dasar 

kinerja perusahaan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa harga saham tersebut 

ditentukan oleh nilai perusahaan. Halim (2003:17) mendukung pernyataan diatas 

bahwa ide dasar pendekatan ini adalah bahwa harga saham dipengaruhi oleh 

kinerja perusahaan. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. 

Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan 

tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga 

saham. 

Grafik 1.4 Harga Saham Perbankan yang Listing di BEI Pada Saat Closing Price 
Tutup Tahun Periode 2009 
Sumber : http://www.finance.yahoo.com, data diolah Juli 2010

Hal yang terjadi saat ini adalah umumnya bank berkapitalisasi besar memiliki harga 

saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank kecil. Sehingga mereka terkesan 

dapat menguasai pasar yang ada. Selain itu masyarakat cenderung memilih investasi 

pada perbankan yang dinilai mampu dalam menyediakan fondasi keuangan bagi 

nasabah ataupun investor apabila terjadi masalah.

Pada penelitian ini, penulis ingin menganalisis manfaat rasio keuangan CAR dan 

NPL industri  perbankan untuk dapat melihat pengaruhnya terhadap harga saham. 
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Berdasarkan pertimbangan mengenai penilaian kinerja bank, maka penulis ingin 

melakukan penelitian mengenai pengaruh-pengaruh pada harga saham yang terjadi 

di industri perbankan  dengan judul “Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio 

(CAR) dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Harga Saham Pada Industri 

Perbankan yang Listed di BEI”.

1.2 Perumusan Masalah

Investasi pada umumnya berkaitan dengan aktivitas menginvestasikan sejumlah 

dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin, atau bangunan) maupun pada asset 

finansial (deposito, saham, atau pun obligasi). Terdapat banyak sekali pilihan 

aktiva keuangan yang dapat dijadikan pilihan investasi. Investor dalam memilih 

investasi yang akan dilakukan haruslah teliti, karena selain mengharapkan 

keuntungan (return) tetapi juga harus memperhatikan tingkat risiko yang akan 

selalu menyertainya. Pada umumnya semakin tinggi tingkat keuntungan (return) 

yang diharapkan maka akan semakin tinggi pula risiko yang harus dihadapinya.

Salah satu jenis investasi tersebut adalah investasi saham. Untuk melakukan 

investasi ini maka seorang investor membutuhkan alat analisis yang dapat 

dipercaya untuk dapat mengetahui kondisi kinerja keuangan perusahaan tersebut 

agar invetasi yang dilakukan dapat memberikan return yang positif. Untuk sektor 

perbankan maka dapat digunakan alat analisis kinerja keuangan yang sesuai 

dengan kondisi perbankan saat ini yaitu berdasarkan tingkat CAR dan NPL bank 

tersebut. Tingkat penguasaan kapitalisasi dalam perbankan pun dapat menjadikan 
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penentu kebijakan bagi para investor saham. Karna pada umumnya semakin baik 

kinerja bank tersebut, maka harga saham bank tersebut pun semakin baik sehingga 

meningkatkan kepercayaan mengenai investasi saham bank tersebut. Berdasarkan 

hal tersebut maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor fundamental perbankan yang diukur dengan alat analisis 

CAR dan NPL mempunyai pengaruh terhadap harga saham industri 

perbankan?

2. Apakah ada perbedaan tingkat harga saham yang signifikan antara bank 

berkapitalisasi besar dan bank berkapitalisasi kecil?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji adanya pengaruh 

CAR dan NPL terhadap harga saham bank tersebut dan mengetahui adanya 

perbedaan harga saham yang signifikan antara bank berkapitalisasi besar dan bank 

berkapitalisasi kecil.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Investor

Kinerja keuangan suatu bank bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk 
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mengetahui kesehatan suatu bank dan hasil dari kinerja keuangan tersebut 

dapat menjadi dasar   keputusan oleh investor mengenai investasi di bidang 

saham perbankan.

b. Perusahaan

Hasil dari penelitian kinerja keuangan dapat menjadi masukan untuk 

melakukan pembenahan atau pun perbaikan di sektor keuangan untuk 

meningkatkan nilai saham.

c. Otoritas Pasar Modal

Dengan adanya penelitian ini maka badan yang termasuk ke dalam otoritas 

pasar modal seperti BEI ataupun Bapepam-LK mendapat masukan mengenai 

sebagian faktor yang mempengaruhi nilai saham perbankan di Indonesia 

serta dapat menjadi salah satu rujukan bagi penentu kebijakan BEI ataupun 

Bapepam-LK.

d. Penulis

Penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Lampung tetapi yang terpenting bagi penulis adalah penulis dapat 

mengimplementasikan apa yang telah penulis dapat dari perguruan tinggi 

ini dan salah satunya adalah dengan tercapainya skripsi ini.

1.4 Kerangka Pemikiran
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Istilah investasi pada umumnya berkaitan dengan aktivitas menginvestasikan 

sejumlah dana pada aset riil (tanah, emas, mesin, atau bangunan) maupun pada 

aset finansial (deposito, saham, ataupun obligasi). Penelitian ini membahas 

mengenai investasi  alteratif pada aset finansial. Dalam menginvestasikan 

modalnya di bidang finansial, seorang investor haruslah memiliki berbagai 

pertimbangan dimana dia akan menginvestasikan dananya (deposito, saham, 

ataupun obligasi) agar dana yang diinvestasikan tersebut dapat menjadi return 

yang positif. 

Saat ini investasi pada saham merupakan salah satu jenis investasi yang 

menjanjikan karena terus tumbuhnya pasar finansial ke arah yang lebih sehat. 

Salah satu yang layak untuk menjadi alternatif investasi saham adalah investasi 

pada bidang perbankan. Hal ini terbukti dari kestabilan perbankan di Indonesia 

terhadap guncangan perekonomian global.

Analisis fundamental salah satunya dapat digunakan sebagai proyeksi harga saham 

yang dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi prestasi perusahaan dimasa 

depan. Prestasi perusahaan yang dinilai dikaitkan dengan kondisi fundamental atau 

kinerja keuangan perusahaan. Kondisi fundamental mencerminkan kinerja variabel-

variabel keuangan yang dianggap mendasar atau penting dalam perubahan harga 

saham. Dari berbagai alat analisis yang dapat digunakan maka dapat disimpulkan 

yang menjadi dasar mengenai perbankan di Indonesia adalah rasio CAR (Capital  

Adequacy Ratio) dan NPL (Non Performing Loan), dua alat analisis ini sudah mulai 

banyak digunakan karena cocoknya alat analisis tersebut untuk menilai kinerja 

perbankan di Indonesia.
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Laporan neraca memuat berbagai alat analisis untuk menilai kinerja perbankan. 

Selain itu, pada laporan neraca perbankan di Indonesia menunjukkan perbedaan 

tingkat kapitalisasi perbankan di Indonesia yang masih sangat tinggi dan dapat 

menimbulkan permasalahan tersendiri.  Tingginya tingkat kapitalisasi secara tidak 

langsung menunjukkan harga saham yang tinggi pula. Sehingga ditakutkan akan 

mengurangi minat investor untuk berinvestasi, karena pada umumnya investor hanya 

menginginkan return dari invetasi yang dilakukan inverstor tersebut.

Dari laporan neraca tersebut maka dapat dilihat 2 variabel yang dianggap sebagai 

dasar perbankan di Indonesia, yaitu CAR dan NPL. Aspek Capital yaitu CAR 

(Capital Adequacy Ratio) merupakan rasio jumlah equity yang diklasifikasikan 

terhadap jumlah kredit yang disalurkan, yang menunjukkan kemampuan 

permodalan dan cadangan yang digunakan untuk menunjang operasi 

perusahaan. Pada dasarnya semakin tinggi CAR maka dapat menggambarkan 

bank tersebut semakin solvabel. 

Aspek kredit yaitu NPL (Non Performing Loan) merupakan rasio kredit bermasalah 

yang ditunjukkan di dalam laporan keuangan berupa kredit kurang lancar, diragukan, 

dan macet terhadap total kredit yang disalurkan. Semakin kecil presentase NPL 

maka menunjukkan bahwa arus kredit bank tersebut berjalan dengan semestinya.

Para penganut analisis fundamental berasumsi bahwa apabila kondisi 

fundamental atau kinerja keuangan perusahaan semakin baik maka harga 

saham   yang   diharapkan juga akan mengalami kenaikan (Husnan,2003:63).
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Gambar 1.2 Analisis Kinerja Keuangan: Faktor Fundamental Pengaruhnya 
Terhadap Harga Saham Perusahaan-perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI.

1.5 Hipotesis Konseptual

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis konseptual penelitian ini adalah: 

- Ada pengaruh CAR dan NPL baik secara parsial maupun simultan terhadap 

harga saham pada industri perbankan yang listed di BEI.

- Ada  perbedaan  harga  saham yang  signifikan  antara  bank  berkapitalisasi 

besar dan bank berkapitalisasi kecil pada industri perbankan yang listed di 

BEI.


