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ABSTRACT

THE EFFECT OF HEALTH BANKING BY USING RGEC METHODS ON
THE FIRM VALUE WITH BANK SIZE AS THE MODERATING

VARIABLE
(An Empirical Study on Banking Companies Listed in Indonesia Stock

Exchange on 2013-2015)

By

ALIN SEPTIA NINGRUM

This research aimed to analyze the effect of health banking by using RGEC
methods on the firm value and testing bank size as the moderating variable.
RGEC methods is measured with risk profile (NPL/non performing loan), GCG
(good corporate governance), earnings (ROA /return on asset), and capital (CAR
/capital adequancy ratio). Bank size is measured by using Ln(total assets) and firm
value is measured by using PBV (price book value).

The population in this research are the banking companies listed in Indonesia
Stock Exchange on 2013-2015. The sampling method is done by purposive
sampling with some specific criterias. Type of data used in this research is
secondary data. Data analysis using multiple linear regression analysis by using
SPSS 22 software.

The results showed that risk profile variables did not effect the firm value, GCG
had a positive effect on firm value, earnings had positive effect to firm value, and
capital did not have an effect on firm value. Bank size has no effect on risk
profile, earnings, and capital to firm value, while bank size has negative effect on
GCG on firm value.

Keywords: risk profile, GCG, earnings, capital, bank size, and firm value
(PBV)
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ABSTRAK

PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN
MENGGUNAKAN METODE RGEC TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

DENGAN UKURAN BANK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia Periode 2013-2015)

Oleh

ALIN SEPTIA NINGRUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kesehatan bank
dengan menggunakan metode RGEC terhadap nilai perusahaan dan menguji
ukuran bank sebagai variabel moderasi. Metode RGEC diukur dengan profil
risiko (NPL/non performing loan), GCG (good corporate governance),
rentabilitas (ROA /return on asset), dan permodalan (CAR /capital adequancy
ratio). Ukuran bank diukur dengan Ln(total aset) dan nilai perusahaan diukur
dengan PBV (price book value).

Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2013-2015. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan
purposive sampling dengan beberapa kriteria tertentu. Jenis data yang digunakan
adalah data sekunder. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda
dengan menggunakan software SPSS 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profil risiko tidak berpengaruh
terhadap nilai perusahaan, GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan,
rentabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan permodalan tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran bank tidak berpengaruh pada
profil risiko, rentabilitas, dan permodalan terhadap nilai perusahaan, sedangkan
ukuran bank berpengaruh negatif pada GCG terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci: profil risiko, GCG, rentabilitas, permodalan, ukuran bank, dan
nilai perusahaan (PBV)
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan jasa keuangan yakni perbankan menjadi suatu sarana yang berperan

penting pada kegiatan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Perusahaan perbankan berperan penting dikarenakan memiliki fungsi yang

strategis yakni sebagai media yang digunakan masyarakat dalam menghimpun

atau menyalurkan dananya secara efektif dan efisien. Mengingat fungsi bank

yang strategis tersebut, perusahaan perbankan dituntut untuk memiliki kinerja

yang selalu baik, agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Setiap pihak yang berhubungan dengan bank memiliki kepentingan berbeda,

tergantung situasi dan kondisinya. Di Indonesia perusahaan perbankan sangatlah

beragam yang terdiri dari berbagai jenis, bentuk, dan tujuannya dibentuk, oleh

karena itu untuk menjaga eksistensinya bank yang satu harus mampu bersaing

dengan bank lainnya. Informasi mengenai industri, keadaaan perekonomian,

pangsa pasar suatu perusahaan, kualitas manajemen, maupun informasi lainnya

memegang peran penting pada porsinya sendiri, namun laporan keuangan dari

suatu perusahaan menjadi salah satu kunci utama informasi perusahaan tersebut

(Hanafi, 2007), sehingga laporan keuangan perusahaan merupakan cerminan
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kelangsungan hidup perusahaan, gambaran masa depan perusahaan, laba yang

dihasilkan perusahaan, serta melalui laporan keuangan tingkat kesehatan bank

dapat diketahui kondisinya.

Pendekatan kuantitatif merupakan bentuk penilaian dasar tingkat kesehatan

suatu bank yang tersirat melalui laporan keuangan. Penilaian kesehatan

perbankan dilakukan pada setiap periode, baik triwulan, caturwulan, semesteran,

atau tahunan. Penilaian tingkat kesehatan bank secara umum diatur oleh Bank

Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tanggal 25

Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan metode

RGEC yang menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004

tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Umum dengan metode CAMELS.

Penilaian tingkat kesehatan menggunakan metode CAMELS dianggap telah

tidak mampu lagi memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kesehatan

perusahaan. Hendrayana (2015) menyatakan bahwa metode CAMELS tidak

mampu memberikan gambaran menyeluruh kinerja bank. Pernyataan tersebut

didukung oleh Permana (2012) bahwa metode CAMELS tidak memberikan

suatu kesimpulan yang mengarahkan ke satu penilaian atau membingungkan.

Penilaian kesehatan bank menggunakan metode RGEC yang terdiri dari Risk

Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital dianggap mampu

memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kesehatan perusahaan
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(Permana, 2012). Empat faktor ini menilai perusahaan hingga tata kelola

perusahaan yang bukan hanya terdiri dari aspek manajemennya saja, melainkan

termasuk kualitas SDM, risiko dan aspek hukum perusahaan hingga  kemampuan

perusahaan untuk peduli dan memperhatikan lingkungan sosial sekitar

perusahaan.

Ukuran bank adalah total aset yang dimiliki oleh bank, dimana total aset ini

dapat dilihat pada total aktiva yang terdapat pada laporan keuangan bank tersebut

pada bagian neraca. Ukuran bank dianggap mampu mempengaruhi nilai

perusahaan. Hal ini dikarenakan oleh sumber pendanaan baik secara internal

maupun eksternal akan lebih mudah diperoleh seiring dengan semakin besar

ukuran atau skala perusahaan.

Pratiwi (2014) menyatakan bahwa ukuran bank adalah salah satu faktor penting

yang harus diperhatikan pemegang saham, karena menyangkut dalam

penerimaan pengembalian saham. Dapat dikatakan bahwa ukuran bank mampu

memberikan pengaruh yang positif bagi suatu investasi yang berimplikasi juga

pada nilai perusahaan yang cenderung positif. Pernyataan ini didukung oleh

penelitian Johnson (2003) serta Yuliantari (2014).

Nilai perusahaan merupakan nilai yang diberikan pasar bursa kepada

manajemen perusahaan. Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui

beberapa aspek, salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan karena

harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor keseluruhan
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atas setiap ekuitas yang dimiliki.

Modigliani (1958), nilai perusahaan ditentukan oleh kekuatan permodalan aset

perusahaan, karena semakin tinggi kekuatan permodalan maka semakin efisien

perputaran aset dan/atau semakin tinggi profit margin yang diperoleh

perusahaan. Fama (1978) dalam penelitiannya menggunakan pendekatan konsep

nilai pasar untuk mengukur nilai perusahaan. Nilai pasar berbeda dengan nilai

buku. Jika nilai buku merupakan harga yang dicatat pada nilai saham

perusahaan, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa

tertentu oleh permintaan dan penawaran saham tersebut oleh pelaku pasar.

Menurut Sartono (2001) rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan

menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan menciptakan nilai relatif terhadap

jumlah modal yang diinvestasikan.

Atas dasar uraian di atas, penelilti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan

Metode RGEC Terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Bank sebagai

Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil yang ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang

berhubungan dengan tingkat kesehatan bank, ukuran bank, dan nilai perusahaan,
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maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan dibahas adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap nilai perusahaan?

2. Bagaimana pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap nilai perusahaan

dengan ukuran bank sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh tingkat kesehatan bank

terhadap nilai perusahaan.

2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh tingkat kesehatan bank

terhadap nilai perusahaan dengan ukuran bank sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang

berkepentingan antara lain:

1. Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan para investor sebagai acuan

dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

2. Manajemen

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk

meningkatkan kinerja dan kesehatan bank agar dapat meningkatkan nilai

perusahaan.



6

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai

pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap nilai perusahaan dan pengaruh

tingkat kesehatan bank terhadap nilai perusahaan dengan ukuran bank

sebagai variabel moderasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Berisi penjelasan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu,

kerangka teoritis, dan pengembangan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Berisi penjelasan mengenai variabel penelitian, jenis dan sumber data,

metode pengumpulan data, populasi dan penentuan sampel, serta

teknik analisis data.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinyal

Hartono (2005) menyatakan bahwa teori sinyal adalah teori mengenai informasi

yang diberikan perusahaan tentang kinerjanya di masa depan yang akan

dipercaya oleh pasar. Perusahaan yang baik akan memberikan sinyal yang baik

kepada pasar, dengan demikian pasar akan dapat menilai kualitas perusahaan

tersebut. Ada dua sinyal yang baik:

1. Sinyal sampai ke calon investor

2. Tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain.

Menurut Subalno (2009), teori sinyal merupakan penjelasan dari asimetri

informasi. Terjadinya asimetri informasi disebabkan karena pihak manajemen

mempunyai informasi lebih banyak mengenai prospek perusahaan. Untuk

menghindari asimetri informasi, perusahaan harus memberikan informasi

sebagai sinyal kepada pihak investor.

Sinyal yang diberikan perusahaan dapat berupa pengungkapan informasi

akuntansi seperti laporan keuangan (Susilowati, 2011). Investor selalu
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membutuhkan informasi yang simetris sebagai pemantauan dalam menanamkan

dana pada suatu perusahaan, jadi sangat penting bagi perusahaan untuk

memberikan informasi setiap rekening pada laporan keuangan. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan

memberikan laporan keuangan kepada pihak eksternal karena adanya asimetri

informasi tersebut.

2.1.2   Teori Keagenan

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara investor dengan manajer.

Menurut Darmawati (2005) inti dari hubungan keagenan adalah adanya

pemisahan kepemilikan dan pengendalian. Kepemilikan diwakili oleh investor

yang mendelegasikan kewenangan kepada agen dalam hal ini adalah manajer

untuk mengelola kekayaan investor. Investor mempunyai harapan bahwa

dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, mereka akan

memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan keuntungan

investor.

Setyapurnama (2004) menyatakan bahwa hubungan keagenan dapat

menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai

tujuan berbeda. Pemilik modal menghendaki bertambahnya  kekayaan dan

kemakmuran pemilik modal, sedangkan manajer juga menginginkan

bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer. Dengan demikian munculah

konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Pemilik lebih tertarik untuk

memaksimumkan pengembalian dan harga sekuritasnya dari investasinya,
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sedangkan manajer mempunyai kebutuhan psikologis dan ekonomi yang luas,

termasuk memaksimumkan kompensasinya. Kontrak yang dibuat antara

pemilik dan manajer diharapkan dapat meminimumkan  konflik antar kedua

kepentingan tersebut.

Alijoyo dan zaini (2004) beranggapan bahwa pemisahan fungsi eksekutif dan

pengawasan pada teori keagenan menciptakan “pemeriksaan dan

keseimbangan” sehingga terjadi independensi yang sehat bagi manajer untuk

menghasilkan kinerja perusahaan yang maksimum dan pengembalian yang

memadai bagi pemegang saham.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan bagaimana para

eksekutif di perbankan yang bertindak sebagai agen bagi para pemilik modal

akan berusaha memaksimalkan tingkat kesehatan perbankan yang dihasilkan

melalui keputusan-keputusan keuangan yang mereka ambil guna mendapatkan

kompensasi maksimum atas prestasi yang telah dilakukan.

2.1.3 Bank

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usahanya dengan

menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat

dalam bentuk kredit, serta memberikan jasa perbankan lainnya dengan tujuan

meningkatkan taraf hidup masyarakat (Kasmir, 2013).
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Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 3 tentang Perbankan

menjelaskan bahwa fungsi perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat

dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat.

2.1.4 Laporan Keuangan

Halim (2008) menjelaskan laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses

akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan

oleh berbagai pihak. Hery (2012) menjelaskan laporan keuangan pada dasarnya

adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk

mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak

yang berkepentingan. Kesimpulan dari kedua pengertian tersebut tentang laporan

keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang terkumpul dan disusun

untuk digunakan sebagai laporan yang dapat memberi informasi pada pengguna

laporan keuangan dalam mengambil keputusan.

2.1.5 Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian kesehatan bank dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan

perbankan yang dinyatakan dalam empat kategori. Penilaian mengenai tingkat

kesehatan bank umum diatur oleh Bank Indonesia melalui PBI No.13/1/PBI/2011

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Peraturan ini mencabut

penilaian CAMELS yang dinyatakan dalam PBI No.6/10/PBI/2004. Didasarkan

oleh peraturan baru Bank Indonesia tersebut penilaian tingkat kesehatan bank

umum diubah menjadi RGEC yang terdiri dari profil risiko, GCG, rentabilitas,

dan permodalan.
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2.1.5.1 Profil Risiko

Profil risiko adalah jumlah risiko yang bersedia diambil untuk prospek

mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. Penilaian profil risiko didasarkan

atas delapan risiko yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia

No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 meliputi risiko kredit, likuiditas, pasar,

operasional, hukum, strategik, kepatuhan, maupun reputasi.

Penelitian ini menggunakan satu jenis risiko dari delapan risiko tersebut yaitu

risiko kredit. Risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh

ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang

pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Penggunaan risiko tersebut

disebabkan karena risiko tersebut dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio

keuangan. Risiko kredit diukur dengan NPL (non performing loan).

2.1.5.2 GCG

GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar

mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam

memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan

stakeholders umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur

kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang

berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Bank harus melakukan penilaian sendiri secara berkala yang paling kurang

meliputi sebelas faktor penilaian pelaksanaan GCG yaitu:
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1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite

4. Penanganan benturan kepentingan

5. Penerapan fungsi kepatuhan

6. Penerapan fungsi audit intern

7. Penerapan fungsi audit ekstern

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan

pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

11. Rencana strategis bank.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan

bank umum, penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang berlandaskan pada lima

prinsip dasar yaitu keterbukaan, kewajaran, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

dan independensi dikelompokkan dalam suatu governance system yang terdiri

dari tiga aspek, yaitu governance structure, governance process, dan governance

outcome.

2.1.5.3 Rentabilitas

Rentabilitas pada Hasibuan (2011) dinyatakan sebagai kemampuan perusahaan

dalam memperoleh laba selama periode tertentu. Rentabilitas juga bertujuan

untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional
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perusahaannya. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan

perusahaan dan kemampuan menggunakan asetnya secara produktif, dengan

demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan

memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan

jumlah modal perusahaan tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober

2011, parameter penilaian kinerja bank dalam menghasilkan laba dapat dihitung

dengan menggunakan rasio ROA (return on asset).

2.1.5.4 Permodalan

Modal adalah segala sesuatu yang diberikan dan dialokasikan ke dalam suatu

usaha dan atau badan yang berguna sebagai pondasi untuk menjalankan apa yang

diinginkan. Modal tersebut dapat berupa modal yang langsung dapat digunakan

dan atau modal tidak langsung, juga dapat berupa modal yang diperoleh dari

pihak interal ataupun eksternal. Permodalan merupakan sumber utama

pembiayaan kegiatan operasional suatu perusahaan dan juga berperan sebagai

penyangga atas kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerugian perusahaan

(Latumaerissa, 2014).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober

2011, penilaian faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan

permodalan serta penilaian mengenai pengelolaan permodalan bank. Faktor

permodalan dapat diukur dengan menggunakan CAR (capital adequacy ratio).
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2.1.6 Nilai Perusahaan (Perbankan)

Hermuningsih (2009) nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap

tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya. Harga

saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan

kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga

pada prospek perusahaan di masa mendatang. Harga saham yang digunakan

umumnya mengacu pada harga penutupan dan  merupakan harga yang terjadi

pada saat saham diperdagangkan di pasar.

Ada beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan, yang

paling popular di kalangan investor adalah dengan menggunakan PBV (price to

book value). PBV akan digunakan dalam penelitian ini sebagai proksi nilai

perusahaan.

Menurut Prayitno (2009), PBV menggambarkan seberapa besar pasar

menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti

pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. Semakin tinggi rasio PBV,

juga membuat kinerja perusahaan semakin tinggi yang dinilai oleh pemodal

dengan dana yang telah ditanamkan di perusahaan.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PBV menyebabkan

semakin tingginya tingkat kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan,

maka akan menjadi daya tarik bagi investor untuk membeli saham

tersebut, sehingga permintaan akan naik, kemudian mendorong harga saham
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naik (Wulandari, 2009).

2.1.7 Ukuran Bank

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log ukuran

nilai pasar saham, jumlah karyawan, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran

perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan

menengah, dan perusahaan kecil.

Berdasarkan uraian tentang ukuran perusahaan tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan

suatu kondisi atau karakteristik suatu organisasi atau perusahaan di mana

terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran

suatu perusahaan, seperti banyaknya jumlah karyawan yang digunakan dalam

perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan, total penjualan

yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, serta jumlah saham yang

beredar.

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokkan perusahaan kedalam

beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang, dan kecil. Skala

perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya

perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan (Suwito dan Herawaty,

2005).
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Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya

usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan skala

besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset,

dan rata-rata tingkat penjualan (Seftianne, 2011).

2.2 Penelitian Terdahulu

Secara ringkas penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

N
o.

Nama
Peneliti
(Tahun)

Judul Variabel Metode
Penelitian

Hasil

1 Saragih
(2010)

Analisis camel
untuk menilai
tingkat
kesehatan bank
pada perusahaan
perbankan yang
terdaftar di
bursa efek
indonesia
periode 2006-
2008

Analisis
camel,
tingkat
kesehatan
bank

Observasi Berdasarkan hasil
penelitian yang
dilakukan pada
perusahaan
perbankan di BEI
mengindikasikan
bahwa keadaan
perbankan periode
2006-2008
tergolong sehat

2 Pujiyan
ti
(2010)

Analisis kinerja
keuangan
mengenai
tingkat
kesehatan bank
dengan
menggunakan
metode camel

Kinerja
keuangan,
tingkat
kesehatan
bank,
metode
camel

Deskriptif
kuantitatif

Yang menjelaskan
bahwa PT. Bank
Negara Indonesia
(Persero) Tbk dan
PT. Bank Bukopin
Tbk dapat
dikatakan sebagai
bank yang sehat

3 Ulya
(2014)

Analisis
perbandingan
tingkat
kesehatan bank
syariah dan
konvensional
berdasarkan
RGEC

Perbandin
gan
tingkat
kesehatan
bank,
RGEC

Kuantitatif Tidak terdapat
perbedaan tingkat
kesehatan antara
bank syariah dan
bank konvensional.
Secara parsial
faktor GCG
menunjukkan
adanya perbedaan
antara bank syariah
dan bank
konvensional

4 Dyah
(2013)

Analisis tingkat
kesehatan bank
dengan
menggunakan
metode camel

Tingkat
kesehatan
bank,
metode
camel

Deskriptif
kuantitatif

Nilai camel pada
tahun 2010
menunjukkan
tingkat kesehatan
bank pada tahun
2010 sehat, pada
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tahun 2011 yang
menunjukkan
tingkat kesehatan
bank pada tahun
2011 sehat dan
pada tahun 2012
yang menunjukkan
tingkat kesehatan
pada tahun 2012
juga dikatakan
sehat

5 Lasta
(2014)

Analisis tingkat
kesehatan bank
dengan
menggunakan
pendekatan
RGEC

Tingkat
kesehatan
bank,
pendekata
n RGEC

Deskriptif
kuantitatif

Yang menjelaskan
bahwa tingkat
kesehatan BRI
pada tahun 2011
sampai dengan
2013 yang diukur
menggunakan
pendekatan RGEC
secara keseluruhan
dapat dikatakan
bank yang sehat

6 Fauziah
(2013)

Analisis kinerja
dengan
menggunakan
rasio camel dan
metode altman
(model z-score)
pada perusahaan
perankan

Analisis
kinerja,
rasio
camel,
metode
altman

Kuantitatif Yang menjelaskan
bahwa bank BRI,
Bank BNI, Bank
Mandiri dan Bank
BTN secara umum
pada kondisi sehat,
sedangkan
penilaian dengan
menggunakan
model z-score
menunjukkan
bahwa keempat
bank tersebut
dalam keadaan
bangkrut

7 Welthi
(2012)

Analisis kinerja
keuangan dan
prediksi tingkat
kesehatan bank
dengan
menggunnakan
metode camel
pada bank

CAR,
KAP,
NIM,
ROA,
BOPO,
dan LDR

Uji asumsi
klasik, uji
regresi
linier
berganda
dan uji
hipotesis

Variabel KAP dan
NIM berpengaruh
signifikan terhadap
tingkat kesehatan
bank. Sedangkan
variael CAR, ROA
BOPO dan LDR
berpengaruh tidak
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umum yang
tercatat di BEI

signifikan terhadap
tingkat kesehatan
bank

8 Putri
(2013)

Analisis
perbedaan
tingkat
kesehatan bank
berdasarkan
RGEC pada
perusahaan
perbankan besar
dan kecil

Tingkat
kesehatan
bank,
RGEC,
perusahaa
n
perbankan

Kuantitatif Tidak terdapat
perbedaan tingkat
kesehatan antara
bank besar dan
bank kecil

2.3 Kerangka Pemikiran

Perusahaan jasa keuangan yakni perbankan menjadi suatu sarana yang berperan

penting pada kegiatan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi masyarakat

dikarenakan memiliki fungsi yang strategis yakni sebagai media yang digunakan

masyarakat dalam menghimpun atau menyalurkan dananya secara efektif dan

efisien. Mengingat fungsi bank yang strategis tersebut, perusahaan perbankan

dituntut untuk memiliki kinerja yang selalu baik. Kinerja tersebut diukur

menggunakan tingkat kesehatan bank. Semakin sehat bank tersebut maka semakin

baik nilai perusahaannya.

Selain tingkat kesehatan bank, ukuran bank juga mampu memberikan pengaruh

yang positif bagi suatu investasi yang berimplikasi juga pada nilai perusahaan

yang cenderung positif. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji Pengaruh

Tingkat Kesehatan Bank terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Bank sebagai
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Variabel Moderasi. Kerangka pemikiran dari penelitiaan ini digambarkan sebagai

berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Nilai Perusahaan

Perkembangan industri pada sektor perbankan pada saat ini berkembang sangat

pesat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan laporan perekonomian Indonesia tahun

2012 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia memperlihatkan peningkatan

jumlah pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat yang meningkat dari

tahun 2011 sebesar Rp.434,3 Triliun menjadi Rp.507,8 Triliun pada tahun

2012. Peningkatan ini memberikan gambaran bahwa sektor perbankan di

Indonesia sedang mengalami peningkatan setelah krisis ekonomi yang melanda

pada tahun 1998 dan tahun 2008. Peningkatan kredit yang disalurkan bank

kepada masyarakat merupakan upaya utama bagi perbankan untuk

mendapatkan pendapatan bank. Bank akan mendapatkan pendapatan

Tingkat Kesehatan Bank
(variabel independen):

1. Risk profile
2. GCG
3. Earnings
4. Capital

Ukuran Bank
(variabel moderasi)

Nilai Perusahaan
(variabel dependen)
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operasional berupa pendapatan bunga, komisi dan provisi. Selain dituntut untuk

menyalurkan dana kepada masyarakat, bank juga diminta untuk menjaga

tingkat kesehatan perbankan mereka sesuai dengan peraturan Bank Indonesia

nomor 13/1/PBI/2011 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum. Rasio

kesehatan perbankan mencerminkan kinerja perbankan (Prasnanugraha, 2007).

Teori Agensi menjelaskan bahwa manajemen akan memaksimumkan hasil

yang mereka capai melalui kinerja keuangan sehingga dapat memaksimumkan

reward yang akan mereka dapatkan. Peningkatan kinerja keuangan akan

meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat dilihat melalui harga

sahamnya (Fama, 1978). Harga saham di pasar modal terbentuk berdasarkan

kesepakatan antara permintaan dan penawaran investor, sehingga harga saham

dapat dijadikan sebagai proksi nilai perusahaan (Hasnawati, 2005).

Berdasarkan penyataan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis berikut:

H1a : Profil risiko berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

H1b : GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

H1c : Rentabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

H1d : Permodalan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4.2 Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Nilai Perusahaan

Dengan Ukuran Bank Sebagai Variabel Moderasi

Ukuran bank yang besar dan didukung oleh kestabilannya, mampu menarik

investor untuk memiliki saham di bank tersebut. Peningkatan permintaan saham
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perusahaan dapat memicu peningkatan harga saham di pasar modal. Apabila

minat investor dalam membeli saham meningkat, maka perusahaan akan

menaikkan harga sahamnya, sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan.

Selain itu perbedaan ukuran perusahaan menyebabkan risiko bisnis yang berbeda

secara signifikan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Perusahaan-

perusahaan besar memiliki risiko bisnis yang lebih kecil, karena perusahaan besar

memiliki lebih banyak akses ke pasar modal sehingga lebih mudah untuk

mendapatkan dana tambahan yang kemudian meningkatkan nilai perusahaan.

Semakin besar perusahaan juga membuat nilai perusahaan semakin tinggi. Hal itu

membuat ukuran bank dengan sendirinya meningkat seiring dengan perkembangan

tersebut. Dapat dikatakan bahwa ukuran bank mampu memberikan pengaruh

bagi suatu investasi yang berimplikasi juga pada nilai perusahaan. Pernyataan

ini didukung oleh penelitian Johnson (2003) serta Yuliantari (2014).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis berikut:

H2a : Ukuran bank memoderasi atau memperkuat hubungan profil risiko

dengan nilai perusahaan.

H2b : Ukuran bank memoderasi atau memperkuat hubungan GCG dengan

nilai perusahaan.

H2c : Ukuran bank memoderasi atau memperkuat hubungan rentabilitas

dengan nilai perusahaan.

H2d : Ukuran bank memoderasi atau memperkuat hubungan permodalan

dengan nilai perusahaan



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

3.1.1 Variabel Dependen

Penelitian ini menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Proksi

nilai perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PBV. PBV dapat

dirumuskan sebagai berikut:

PBV = harga pasar sahamnilai buku per lembar saham
3.1.2 Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan

sebagai variabel independen. Berikut adalah penjelasannya:

1. Profil Risiko

Penelitian ini menggunakan satu jenis risiko dari delapan risiko tersebut

yaitu risiko kredit. Risiko kredit diukur dengan NPL. Rumus perhitungan

NPL yaitu:

NPL = total kredit bermasalahtotal kredit yang diberikan x100%
Penentuan peringkat serta predikat rasio NPL bank ditentukan sebagai

berikut:
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Rating Ratio Predicate
1 0% < NPL < 2% Sangat Sehat
2 2% ≤ NPL < 5% Sehat
3 5% ≤ NPL < 8% Cukup Sehat
4 8% < NPL ≤ 12% Kurang Sehat
5 NPL > 12% Tidak Sehat

Rating Ratio Predicate
1 Nilai komposit <1,5 Sangat Sehat
2 1,5= nilai komposit<2,5 Sehat
3 2,5= nilai komposit<3,5 Cukup Sehat
4 3,5= nilai komposit<4,5 Kurang Sehat
5 4,5= nilai komposit<5 Tidak Sehat

Tabel 3.1
Peringkat Komposit NPL

2. GCG

Bank harus melakukan penilaian sendiri secara berkala yang paling kurang

meliputi sebelas faktor penilaian pelaksanaan GCG. Peringkat faktor GCG

dikategorikan dalam lima peringkat. Urutan peringkat faktor GCG yang

lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

Tabel 3.2
Peringkat Komposit GCG

3. Rentabilitas

Rentabilitas dapat dihitung dengan menggunakan rasio Return On Asset

(ROA). Rumus perhitungan ROA yaitu:

ROA = laba sebelum pajakrata − rata total aset X100%
Penentuan peringkat serta predikat rasio ROA bank ditentukan sebagai

berikut:
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Rating Ratio Predicate
1 CAR ≥ 12% Sangat Sehat
2 9% ≤ CAR < 12% Sehat
3 8% ≤ CAR < 9% Cukup Sehat
4 6% ≤ CAR < 8% Kurang Sehat
5 CAR ≤ 6% Tidak Sehat

Rating Ratio Predicate
1 ROA > 1,5% Sangat Sehat
2 1,25% < ROA ≤ 1,5% Sehat
3 0,5% < ROA ≤ 1,25% Cukup Sehat
4 0% < ROA ≤ 0,5% Kurang Sehat
5 ROA ≤ 0% Tidak Sehat

Tabel 3.3
Peringkat Komposit Rasio ROA

4. Permodalan

penilaian faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan

permodalan serta penilaian mengenai pengelolaan permodalan bank.

Faktor permodalan dapat diukur dengan menggunakan CAR. Rumus

perhitungan CAR yaitu:

CAR = modalaktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) x100%
Penentuan peringkat serta predikat rasio CAR bank ditentukan sebagai

berikut:

Tabel 3.4
Peringkat Komposit Rasio CAR

3.1.3 Variabel Moderasi

Penelitian ini menggunakan ukuran bank sebagai variabel moderasi. Ukuran

bank dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan oleh

sumber pendanaan baik secara internal maupun eksternal akan lebih mudah
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diperoleh seiring dengan semakin besar ukuran atau skala perusahaan. Rumusnya

sebagai berikut: Ukuran bank = Ln(total aset)
3.2 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan

tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan akhir tahun

pembukuan pada tanggal 31 Desember periode tahun 2013-2015. Sumber data

dapat diperoleh dari www.idx.co.id.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi

yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data sekunder dari laporan

keuangan yang telah dipublikasikan di BEI. Laporan keuangan perusahaan

tercantum dalam www.idx.co.id periode tahun 2013-2015.

3.4 Populasi Dan Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah seluruh perusahaan

perbankan yang telah go public di Indonesia dan terdaftar di BEI periode tahun

2013-2015. Pemilihan sampel ditentukan secara purposive sampling dengan

tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang

ditentukan. Kriteria untuk dipilih menjadi sampel adalah :

1. Perusahaan perbankan go public yang telah menerbitkan harga saham

perdana (IPO) sebelum tahun 2013.
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2. Perusahaan perbankan go public yang terdaftar di BEI dan konsisten ada

selama periode penelitian (tahun 2013-2015).

3. Perusahaan perbankan go public yang menyediakan data laporan

keuangan selama kurun waktu penelitian (tahun 2013-2015).

Berdasarkan kriteria tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan yang dijadikan

sampel pada penelitian ini berjumlah 30 perusahaan dengan kurun waktu selama

tiga tahun sehingga jumlah seluruh sampel pada penelitian ini berjumlah 90

sampel.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang dilihat

dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2011).

Sugiyono (2009) menyatakan statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan

atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau

populasi sebagaimana adanya, tanpa membuat analisis dan kesimpulan yang

umum.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak

(Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal
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atau mendekati normal. Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan melalui 3

cara yaitu menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S), grafik histogram dan

kurva penyebaran P-Plot. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai

signifikansi > 0,05 (Ghozali, 2011).

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen

yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik

seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji

multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF

(variance inflation factors) dan nilai tolerance (Ghozali, 2006). Jika tolerance >

0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala

multikolinieritas (Ghozali, 2011).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamataan ke pengamatan

yang lain, atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ditandai dengan

adanya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika titik-titik yang ada membentuk

suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada

pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu

Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu, heteroskedastisitas dapat

diketahui melalui uji glesjer (Ghozali, 2006). Jika nilai korelasi variabel
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independen dengan unstandarized residual memiliki nilai signifikansi > 0,05

maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi

(Ghozali, 2011).

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk menguji apakah terjadi hubungan antara satu variabel

dengan variabel bebas yang lain, dan untuk melihat apakah terjadi hubungan

antara variabel bebas. Jika terjadi hubungan perubahan satu variabel yang

mengakibatkan variabel yang lain berubah maka model penelitian yang diajukan

tidak dapat digunakan sebagai model estimasi. Dalam penelitian ini uji

autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yang menggunakan titik

kritis yaitu batas bawah (dL) dan batas atas (dU) (Ghozali, 2011).

3.5.3. Uji Hipotesis

3.5.3.1 Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian hipotesis akan

dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (α = 5%) atau

tingkat keyakinan 0,95 (Ghozali, 2011).

3.5.3.2 Uji Statistik F

Uji F digunakan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen atau terikat. Penggunaan tingkat signifikansinya
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beragam, tergantung keinginan peneliti, yaitu 0,01 (1%) ; 0,05 (5%) dan 0,10

(10%). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%

atau 0,05 (Ghozali, 2011).

3.5.3.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien

determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat

terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel

dependen (Ghozali, 2011).

3.5.3.4 Analisis Regresi Berganda (Moderated Regression

Analysis)

MRA (moderated regression analysis) atau uji interaksi merupakan aplikasi

khusus regresi linear berganda di mana dalam persamaan regresinya mengandung

unsur interaksi atau perkalian antara dua atau lebih variabel independen.

Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

PBV = α + β1NPL + β2GCG + β3ROA + β4CAR + β5NPL *S + β6GCG*S +
β7ROA*S + β8CAR*S + e

Keterangan:
PBV = Nilai Perusahaan
α = Konstanta
β1- β8 = Koefisien Regresi
NPL = Profil risiko
GCG = GCG
ROA = Rentabilitas
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CAR = Modal
S = Ukuran bank
e = Error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini

adalah:

1. Variabel independen yaitu profil risiko, GCG, rentabilitas, dan

permodalan, dan variabel moderasi yaitu ukuran bank secara simultan

mempengaruhi nilai perusahaan.

2. Profil risiko tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

3. GCG berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

4. Rentabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai

perusahaan.

5. Permodalan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

6. Ukuran perusahaan tidak memoderasi profil risiko terhadap nilai

perusahaan.

7. Ukuran perusahaan memperlemah hubungan GCG terhadap nilai

perusahaan.

8. Ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan rentabilitas terhadap nilai

perusahaan.

9. Ukuran perusahaan tidak memoderasi permodalan terhadap nilai

perusahaan.
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5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya dilakukan selama tiga tahun yaitu pada periode 2013-

2015 dengan total sampel 90 data yang diolah.

2. Kurang memadainya referensi penelitian mengenai ukuran perusahaan

sebagai variabel moderasi.

3. Kurang mempertimbangkan variabel lain yang mungkin mampu

memoderasi dan mempengaruhi nilai perusahaan.

5.3 Saran

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel dengan

menambah periode penelitian.

2. Mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh

terhadap nilai perusahaan.

3. Hasil penelitian untuk variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan secara

keseluruhan belum mampu memoderasi variabel-variabel independen

yaitu profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan terhadap variabel

dependen yaitu nilai perusahaan. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk

mempertimbangkan variabel lain yang mungkin mampu memoderasi

profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan terhadap nilai perusahaan.
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