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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Capital Adequacy ratio
(CAR), Return On Assets(ROA), (2) Bagaimana pengaruh Capital Adequacy ratio
(CAR), Return On Assets (ROA), terhadap Harga Saham. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan sensus
sebanyak 31 Emiten Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu Laporan keuangan
(financial report) Bank tahun 2011 yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia
pada situs www.idx.co.id. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode
statistic parametric dengan skala pengukuran rasio. Berdasarkan hasil penelitian
dan hasil pengolahan data dengan SPSS versi 18.0 menunjukan bahwa Capital
Adequacy ratio (CAR), Return On Assets (ROA), secara simultan berpengaruh
siginfikan terhadap Harga Saham.
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“Bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat
dalam
bentuk
simpanan
dan
menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. “

PENDAHULUAN
Dunia bisnis, merupakan
dunia yang paling ramai dibicarakan
diberbagai forum, baik yang bersifat
nasional
maupun
internasional.
Ramainya pembicaraan masalah ini
disebabkan salah satu tolak ukur
kemajuan suatu negara adalah
kemajuan ekonominya dan tulang
punggung kemajuan ekonomi dalam
dunia bisnis.
Perusahaan yang bergerak
di bidang keuangan yang memegang
peranan penting dalam memenuhi
akan kebutuhan dana. Hal ini
disebabkan perusahaan keuangan
memang bidang utamanya adalah
menyediakan fasilitas pembiayaan
dana perusahaan lainnya. Usaha
keuangan
dilaksanakan
oleh
perusahaan yang bergerak dibidang
keuangan sering disebut lembaga
keuangan. Kegiatan utama lembaga
keuangan
adalah
membiayai
permodalan suatu bidang usaha lain
seperti menampung uang yang
sementara waktu belum digunakan
oleh pemiliknya (Kasmir, 2002:2).
Selain itu kegiatan lainnya lembaga
keuangan tidak terlepas dari jasa
keuangan.
Jasa-jasa keuangan yang
diberikan biasanya dominan dikuasai
oleh sektor perbankan. Dalam
pembicaraan
sehari-hari,
bank
dikenal sebagai lembaga keuangan
yang kegiatan utamanya menerima
simpanan giro, tabungan, deposito.
Kemudian bank juga dikenal sebagai
tempat untuk meminjam (kredit) bagi
masyarakat yang membutuhkan dan
melakukan
kegiatan-kegiatan
pembayaran lainnya. Pengertian bank
menurut UU No.10 Tahun 1998
tentang Pokok-pokok Perbankan :



Melihat flashback pada
periode 1982 – 1988 sistem financial
Indonesia didominasi perbankan,
terutama bank komersial milik
pemerintah. Peran penting bank
swasta nasional meningkat pada
tahun
1988
–
1991
yang
memfokuskan
pada
upaya
menurunan
hambatan
dalam
memasuki pasar dan penawaran yang
menarik sepeti bank komersial milik
pemerintah. Hal tersebut ditandai
dengan terbentuknya 40 bank swasta
baru dan 15 bank patungan. Bank
swasta nasional mulai membuka
cabang hingga ke pelosok. Pada
April 1982 terdapat 1.640 cabang
bank menjadi 2.842 cabang bank
pada Maret 1990, dan melonjak
drastis pada 1997 – 1998 menjadi
6.345 kantor cabang bank. Pada
januari 1998 kantor cabang bank
berkurang
menjadi
6.295
dikeranakan krisis. (Mudrajad dan
Suhardjono, 2002).
Pertengahan tahun 1990
sistem financial indonesia masih
didominasi oleh sektor perbankan.
Deregulasi
perbankan
telah
mengurangi pangsa pasar bank-bank
pemerintah dan naik daunnya bankbank swasta nasional dari sisi
akumulasi kekayaan, penyaluran
kredit dan penghimpunan dana dari
sisi lain. Komposisi penguasaan
pangsa pasar berubah begitu
memasuki tahun 1998 menyusul


dikeluarkannya kebijakan pemerintah
yang melikuidasi 16 bank swasta
nasional.
Kesehatan
bank
akan
berpengaruh terhadap preferensi
nasabah untuk menginvestasikan
uangnya
dibank.
Karena
bagaimanapun juga setiap nasabah
menginginkan jaminan keamanan
atas dana yang ditabung serta bank
jauh
dari
ancaman
likuidasi.
Menyadari arti pentingnya kesehatan
suatu bank bagi nasabah, maka dirasa
perlu untuk melakukan pemeliharaan
kesehatan bank yang antara lain
mencakup pemeliharan likuiditas
sehingga dapat memenuhi kewajiban
pada
nasabah
yang
menarik
simpanannya sewaktu–waktu. Selain
itu dituntut pula untuk senantiasa
mencapai
keseimbangan
antara
pemeliharaan likuiditas yang cukup
serta
CAR =
pencapaian
rentabilitas
yang baik. Sehingga bank yang
beroperasi dan yang berhubungan
dengan masyarakat hanya bank yang
betul – betul sehat dan tidak akan
merugikan masyarakat (Titik Aryati,
2001).

aktiva yang bersifat administratif
sebagaimana yang tercermin dalam
kewajiban yang masih bersifat
kontinjensi dan atau komitmen yang
disediakan oleh bank bagi pihak
ketiga. Terhadap masing-masing
jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot
resiko yang besar didasarkan pada
kadar resiko yang terkandung pada
aktiva itu sendiri atau bobot resiko
yang didasarkan pada golongan
nasabah, penjaminan dan atau sifat
barang jaminan
Capital dapat dihitung dengan
menggunakan
CAR
(Capital
Adequacy
Ratio).
Rasio
ini
digunakan sebagai indikator terhadap
kemampuan
bank
menutupi
penurunan aktiva akibat terjadinya
kerugian-kerugian atas aktiva bank
dengan menggunakan modalnya
sendiri.
CAR
merupakan
per
Modal Sendiri
ban
Total ATMR
din
gan antara modal sendiri dengan
Aktiva Tertimbang Menurut Resiko
(ATMR).

Dan yang termasuk modal
sendiri dalam hal ini adalah modal
modal inti dan modal pelengkap.
Besarnya modal pelengkap dibatasi
sampai jumlah 100 dari modal inti.
Sedangkan yang dimaksud aktiva
tertimbang menurut risiko adalah
aktiva dan komitmen bank yang
ditimbang dengan suatu faktor
tertentu.Terhadap
masing-masing
jenis aktiva tersebut kemudian
ditetapkan bobot resiko yang
terkandung pada aktiva itu sendiri.
Menurut
(Dendawijaya,
2000:120)

TINJAUAN PUSTAKA
Terdapat beberapa pengertian
mengenai Capital Adequacy Ratio
(CAR), antara lain :
Menurut
(Sinungan,
1992:157) :
“Capital Adequacy Ratio
(CAR) adalah perbandingan modal
sendiri bank dengan kebutuhan
modal yang tersedia setelah dihitung
margin risk (pertumbuhan resiko)
dari akibat yang beresiko”.
Sedangkan yang dimaksud
dengan aktiva dalam neraca maupun





“Retu
No 3/30DPNP tanggal
Laba Sebelum
rn on Assets
14 Desember 2001):
Pajak
ROA
(ROA)
Volume
adalah rasio
Usaha
keuangan
Menurut
Surat
perusahaan
yang
berhubungan
Edaran
Bank
Indonesia
dengan
aspek
earning
atau
No.6/23./DPNP tanggal 31 Mei 2004
profitabilitas. ROA berfungsi untuk
:
mengukur efektifitas perusahaan
“rasio Return On Assets
dalam menghasilkan laba dengan
(ROA)
dapat
diukur
dengan
memanfaatkan
aktiva
yang
perbandingan antara laba sebelum
dimiliknya. Semakin besar ROA
pajak terhadap total asset (total
suatu bank, semakin besar pula posisi
aktiva). Laba sebelum pajak adalah
bank tersebut dan semakin baik pula
laba bersih dari kegiatan operasional
posisi bank tersebut dari segi
bank sebelum pajak”.
penggunaan asset”.
Return on Assets (ROA)
ROA
menunjukkan
dipilih sebagai indikator pengukur
kemampuan
bank
untuk
kinerja keuangan perbankan karena
menghasilkan income dari setiap unit
Return on Assets (ROA) digunakan
asset yang dimiliki. Sedangkan
untuk
mengukur
efektifitas
Menurut Institut Bankir Indonesia
perusahaan didalam menghasilkan
mengatakan bahwa :
keuntungan dengan memanfaatkan
“ROA
digunakan
untuk
aktiva yang dimilikinya. Return on
mengukur kemampuan management
Assets (ROA) merupakan rasio
bank
dalam
memperoleh
antara laba sebelum pajak terhadap
profitabilitasnya dan managerial
total asset. Semakin besar Return on
efficiency secara overall”.
Assets (ROA) menunjukkan kinerja
Rasio ini digunakan untuk
keuangan yang semakin baik.
mengukur kemampuan manajemen
Apabila Return on Assets (ROA)
lembaga
keuangan
dalam
meningkat, berarti profitabilitas
memperoleh
keuntungan
(laba
perusahaan meningkat, sehingga
sebelum pajak) yang dihasilkan dari
dampak akhirnya adalah peningkatan
rata-rata total aset lembaga keuangan
profitabilitas yang dinikmati oleh
yang bersangkutan. Semakin besar
pemegang saham (Husnan, 1998).
ROA, semakin besar pula tingkat
Menurut
(Undang-Undang
keuntungan yang dicapai lembaga
No. 8 Tahun 1995) :
keuangan sehingga kemungkinan
“Harga saham merupakan
suatu lembaga keuangan dalam
penerimaan besarnya pengorbanan
kondisi bermasalah semakin kecil.
yang harus
dilakukan oleh setiap
Laba sebelum pajak adalah laba
investor untuk penyertaan dalam
bersih dari kegiatan operasional
perusahaan”.
sebelum pajak. Sedangkan rataJika pasar bursa efek ditutup,
rata total asset adalah rata-rata
maka harga pasar adalah harga
volume usaha atau aktiva. Rasio ini
penutupannya (closing price). Jadi
dirumuskan sebagai berikut (SE BI
harga pasar inilah yang menyatakan
naik turunnya suatu saham. Jika





harga pasar ini dikalikan dengan
jumlah saham yang diterbitkan
(outstanding share), maka akan
didapatkan nilai pasar (market
value).
“Naik turunya harga saham
pada umumnya ditentukan oleh
hukum ekonomi yang sangat klasik,
yaitu hukum permintaan dan
penawaran (Supply and demand
Theory) yaitu jika jumlah permintaan
suatu komoditi jauh melampaui
jumlah
penawaran,
dapat
diperkirakan harganya akan naik,
sebaliknya jika jumlah penawaran
jauh melebihi jumlah permintaan,
harga saham tersebut akan turun”.
Keuntungan investor dalam
menginvestasikan modalnya kepada
perusahaan adalah pada akhir periode
akuntansi yang berupa deviden. Oleh
karena itu, banyak investor yang
menanamkan modalnya terutama
pada perusahaan yang sering
memperoleh keuntungan.
Menurut Inving Fisher, yang
tergolong ekonom klasik, harga
saham akan dipengaruhi oleh Return
On
Investmen
(ROI),
juga
dipengaruhi oleh tingkat laju inflasi.
Milton Friedman bersama Ana
Schwartz memotori lahirnya aliran
monetaris, yang menentang teori
klasik diatas, menurut golongan
monetaris, naik turunnya harga
saham ditentukan oleh perubahan
suplai uang. Menurut aliran yang
kurang
setuju,
harga
saham
dipengaruhi oleh adanya antisipasi
atas pertumbuhan moneter di masa
mendatang.

Fakultas Ekonomi Universitas
Siliwangi, jl. Siliwangi No. 24
Tasikmalaya 46115.
Adapun metode penelitian
yang penulis gunakan adalah metode
deskriptif analisis dan metode
korelasional.
Metode
deskriptif
analisis yaitu metode penelitian yang
menuturkan atau menggambarkan
situasi yang terjadi pada masa
sekarang. Kemudian menganalisis
serta menginterprestasikan data-data
yang diperoleh dengan analisa
tertentu.
Populasi dari penelitian ini
adalah 31 Bank Go Public yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 2011
HASIL DAN PEMBAHASAN
Capital Adequacy Ratio (CAR),
Return On Assets (ROA), pada
Emiten Sektor Perbankan.
Analisis fundamental dengan
menilai rasio keuangan suatu entitas
perbankan akan membantu dalam
pembuatan suatu keputusan terhadap
perusahaan yang mengalami kinerja
baik
maupun
buruk,
dengan
menganalisis rasio keuangan bank
kita dapat memberikan suatu
informasi yang sangat berguna dalam
menentukan arah dan tujuan entitas
perbankan.
Salah satu metode untuk
menilai
kinerja
suatu
usaha
perbankan biasanya otoritas moneter
menggunakan metode CAMEL yang
menggunakan
beberapa
rasio
keuangan. Namun dalam penelitian
yang saya teliti hanya menggunakan
beberapa rasio dan indikator yang
biasa
digunakan
oleh
Bank
Indonesia.
Dari hasil informasi yang
telah dilakukan riset lembaga info

METODE PENELITIAN
Subjek penelitian dalam
penelitian ini adalah Bursa Efek
Indonesia di Pojok Bursa





bank yang diolah kembali oleh
penulis dalam perhitungan CAR,
ROA, emiten sektor perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 2011.

Efek Indonesia pada tahun 2011
adalah harga saham rata-rata 5 hari
sebelum dan 5 hari sesudah publikasi
laporan keuangan pada tanggal 31
Desember 2011.
Adapun data mengenai perubahan
harga saham rata-rata 5 hari sebelum
dan 5 hari sesudah publikasi laporan
keuangan tanggal 31 Desember 2011
pada Emiten Sektor Perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 2011




Harga Saham pada Emiten Sektor
Perbankan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.
Harga
saham
menggambarkan penilaian pasar
modal ataskemampuan perusahaan
memperoleh pendapatan dari waktu
ke waktu, besarnya resiko atas
kelangsungan
pendapatan
dan
sekumpulan faktor-faktor lain. Pada
hakikatnya harga saham yang terjadi
di Bursa Efek Indonesia ditentukan
oleh kekuatan tawar menawar antara
perusahaan
penerbit
dengan
penjamin emisinya. Dengan kata
lain, bahwa semakin baik kinerja
suatu perusahaan maka harga saham
pun akan naik, sebaliknya semakin
turun kinerja perusahaan maka harga
saham pun akan turun sesuai dengan
kekuatan tawar menawar saham,
karena pada dasarnya seorang
investor
dalam
menanamkan
sahamnya
ingin
mendapatkan
keuntungan. Dengan kinerja yang
baik maka investor pun akan tertarik
untuk membeli saham.
Dengan asumsi faktor-faktor
lain yang mempengaruhi perubahan
harga saham yaitu seperti tingkat
suku bunga, nilai vauta asing, dana
asing yang terdapat di bursa, indeks
harga saham gabungan, bursa
regional, keadaan politik, keamanan,
news and rumors bersifat ceteris
paribus dan juga dipengaruhi oleh
karakteristik atau tipe investor.
Harga saham perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa



Untuk mengetahui pengaruh
Capital Adequacy Ratio (CAR)
terhadap Return On Asset (ROA),
penulis menggunakan path analysis.
Adapun proses perhitungan datanya
dilakukan dengan menggunakan
software SPSS versi 18.0.
Dari hasil perhitungan SPSS
versi 18.0 (Tabel Model Summary)
pada lampiran 6, diperoleh data
mengenai nilai R (koefisien korelasi)
dan
R
Square/R2
(koefisien
determinasi). Nilai R menunjukkan
besarnya hubungan atau korelasi
antara Capital Adequacy Ratio
(CAR) dengan Return On Asset
(ROA) sebesar 0,034. Ini berarti
antara Capital Adequacy Ratio
(CAR) dengan Return On Asset
(ROA) mempunyai hubungan yaitu
sebesar 3,4% dengan kategori sangat
rendah
(Sugiyono,
2009:250).
Sedangkan koefisien determinasi
atau R2 menunjukkan besarnya
pengaruh Capital Adequacy Ratio
(CAR) terhadap Return On Asset
(ROA), yaitu sebesar 0,034 atau
1,56%. Artinya 1,56% variabilitas
variabel Return On Asset (ROA)
dipengaruhi oleh variabel bebas yang


dalam hal ini adalah Capital
Adequacy Ratio (CAR). Pengaruh
faktor lainnya (faktor residu)
terhadap Return On Asset (ROA)
selain Capital Adequacy Ratio
(CAR) adalah sebesar 98,44%.

adalah Capital Adequacy Ratio
(CAR).
Dengan kriteria tolak Ho jika
thitung > ttabel, maka berdasarkan
perhitungan SPSS pada lampiran
diperoleh nilai thitung sebesar 0,588.
Dengan mengambil taraf signifikansi
α sebesar 5% maka ttabel sebesar
2,060 sehingga thitung < ttabel (0,588 <
2,060) dengan tingkat signifikansi
0,562 > 0,05. Dikarenakan thitung <
ttabel dan tingkat signifikansi lebih
besar dari 0,05 maka kaidah
keputusannya adalah terima Ho atau
tolak Ha, artinya Capital Adequacy
Ratio (CAR) secara parsial tidak
berpengaruh signifikan terhadap
harga saham.

Pengaruh Capital Adequacy Ratio
(CAR) Secara Parsial terhadap
Harga saham
Untuk mengetahui pengaruh
Capital Adequacy Ratio (CAR)
secara parsial terhadap harga saham,
maka dilakukan uji atas hipotesis.
Hipotesis yang diajukan adalah
“Capital Adequacy Ratio (CAR)
secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap harga saham”, yang berarti
apabila Capital Adequacy Ratio
(CAR) pada bank dilaksanakan
dengan
baik,
maka
akan
menyebabkan harga saham semakin
baik pula.

Pengaruh Return On Asset (ROA)
Secara Parsial terhadap Harga
saham
Untuk mengetahui pengaruh
Return On Asset (ROA) secara
parsial terhadap harga saham, maka
dilakukan
uji
atas
hipotesis.
Hipotesis yang diajukan adalah
“Return On Asset (ROA) secara
parsial
berpengaruh
signifikan
terhadap harga saham”, yang berarti
apabila Return On Asset (ROA) pada
bank dilaksanakan dengan baik,
maka akan menyebabkan harga
saham semakin baik pula.
Untuk menguji hipotesis
diatas, maka dilakukan pengolahan
atas data hasil penelitian. Dari hasil
perhitungan SPSS versi 18.0 (Tabel
Coefficients)
pada
lampiran,
diperoleh nilai untuk variabel X2
(Return On Asset (ROA)) terhadap
variabel Y (harga saham) adalah
sebesar 0,469. Ini berarti antara
Return On Asset (ROA) dengan
harga saham mempunyai hubungan

Untuk menguji hipotesis
diatas, maka dilakukan pengolahan
atas data hasil penelitian. Dari hasil
perhitungan SPSS versi 18.0 (Tabel
Coefficient) pada lampiran, diperoleh
nilai koefisien korelasi adalah
sebesar 0,199. Ini berarti antara
Capital Adequacy Ratio (CAR)
dengan harga saham mempunyai
hubungan yaitu sebesar 19,9%
dengan kategori rendah (Sugiyono,
2009:250). Sedangkan nilai koefisien
determinasi adalah sebesar 0,039
(0,1992),
menunjukkan
bahwa
besarnya pengaruh Capital Adequacy
Ratio (CAR) terhadap harga saham
adalah sebesar 3,9%. Artinya 3,9%
variabilitas variabel harga saham
dipengaruhi secara parsial oleh
variabel bebas yang dalam hal ini





terhadap harga saham”, yang berarti
apabila Capital Adequacy Ratio
(CAR) dan Return On Asset (ROA)
pada bank dilaksanakan dengan baik,
maka akan menyebabkan harga
saham semakin baik pula.
Untuk menguji hipotesis
diatas, maka dilakukan pengolahan
atas data hasil penelitian. Dari hasil
perhitungan SPSS versi 18.0 (Tabel
Model Summary) pada lampiran,
diperoleh data mengenai nilai R
(koefisien korelasi) dan R Square/R2
(koefisien determinasi). Nilai R
menunjukkan besarnya hubungan
atau
korelasi
antara
Capital
Adequacy Ratio (CAR) dan Return
On Asset (ROA) terhadap harga
saham sebesar 0,481. Ini berarti
antara Capital Adequacy Ratio
(CAR) dan Return On Asset (ROA)
terhadap harga saham mempunyai
hubungan yaitu sebesar 48,1%
dengan kategori sedang (Sugiyono,
2009:250). Sedangkan nilai koefisien
determinasi
(R2)
menunjukkan
besarnya pengaruh antara Capital
Adequacy Ratio (CAR) dan Return
On Asset (ROA) terhadap harga
saham, yaitu sebesar 0,231 atau
23,1%. Artinya 23,1% variabilitas
variabel harga saham dipengaruhi
secara simultan oleh variabel bebas
yang dalam hal ini adalah Capital
Adequacy Ratio (CAR) dan Return
On Asset (ROA). Pengaruh variabel
lainnya (faktor residu) terhadap
harga saham selain Capital Adequacy
Ratio (CAR) dan Return On Asset
(ROA) adalah sebesar 76,9%.
Dengan kriteria tolak Ho jika
Fhitung > dari Ftabel, maka berdasarkan
perhitungan SPSS pada lampiran
diperoleh nilai Fhitung sebesar 3,606.
Dengan mengambil taraf signifikansi
α sebesar 5% maka Ftabel sebesar 3,40

yaitu sebesar 46,9% dengan kategori
sedang
(Sugiyono,
2009:250).
Sedangkan
nilai
koefisien
determinasi adalah sebesar 0,219
(0,4692),
menunjukkan
bahwa
besarnya pengaruh Return On Asset
(ROA) terhadap harga saham adalah
sebesar 21,9%. Artinya 21,9%
variabilitas variabel harga saham
dipengaruhi secara parsial oleh
variabel bebas yang dalam hal ini
adalah Return On Asset (ROA).
Dengan kriteria tolak Ho jika
thitung > ttabel, maka berdasarkan
perhitungan SPSS pada lampiran
diperoleh nilai thitung sebesar 2,598.
Dengan mengambil taraf signifikansi
α sebesar 5% maka ttabel sebesar
2,060 sehingga thitung > ttabel (2,598 >
2,060) dengan tingkat signifikansi
0,016 < 0,05. Dikarenakan thitung >
ttabel dan tingkat signifikansi lebih
kecil dari 0,05 maka kaidah
keputusannya adalah tolak Ho atau
terima Ha, artinya Return On Asset
(ROA) secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap harga saham.
Pengaruh Capital Adequacy Ratio
(CAR) dan Return On Asset (ROA)
Secara Simultan terhadap Harga
saham
Dari hasil penelitian penulis tentang
Analisis Rasio Keuangan Bank
terhadap Harga Saham pada Emiten
Sektor Perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2011
Untuk mengetahui pengaruh
Capital Adequacy Ratio (CAR) dan
Return On Asset (ROA) secara
simultan terhadap harga saham,
maka dilakukan uji atas hipotesis.
Hipotesis yang diajukan adalah
“Capital Adequacy Ratio (CAR) dan
Return On Asset (ROA) secara
simultan berpengaruh signifikan





sehingga Fhitung > Ftabel (3,606> 3,40)
dengan tingkat signifikansi sebesar
0,043 yang berarti lebih kecil dari
tingkat α = 0,05. Dikarenakan Fhitung
> Ftabel dan tingkat signifikansi lebih
kecil dari 0,05 maka kaidah
keputusannya adalah tolak Ho atau
terima Ha, artinya Capital Adequacy
Ratio (CAR) dan Return On Asset
(ROA)
berpengaruh
signifikan
terhadap harga saham.

oleh Bank ICB Bumi Putera
Tbk.
Harga saham pada Emiten sektor
Perbankan yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia besarnya
harga saham yang dihasilkan
oleh masing-masing bank sangat
bervariatif. Harga saham ini
diperoleh dari rata-rata 5 hari
sebelum dan 5 hari sesudah
publikasi Laporan Keuangan
pada tanggal 31 Desember 2011.
Harga saham tertinggi rata-rata 5
hari sebelum dan 5 hari sesudah
publikasi laporan keuangan
diperoleh oleh Bank Central
Asia Tbk dan Harga saham
terendah rata-rata 5 hari sebelum
dan 5 hari sesudah publikasi
Laporan Keuangan diperoleh
oleh. Bank ICB Bumi Putera
Tbk. Hal ini bisa disebabkan
oleh banyak faktor, salah
satunya mungkin terjadi aksi
profit taking di perdagangan
perusahan
bank
tersebut,
keadaan market, bursa regional,
kebijkan ekonomi, spekulatif
investor atau tidak adanya
perdagangan satupun pada saat
itu, dikarenakan karakteristik
investor lebih tertarik untuk
melakukan
transaksi
perdagangan di perusahaan
perbankan lainnya atau membeli
di sektor industri lain.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian
yang penulis lakukan pada Emiten
sektor Perbankan yang Terdaftar di
Bursa
Efek
Indonesia
dan
pembahasan
yang
penulis
kemukakan,
maka
penulis
mengambil
beberapa
simpulan
diantaranya :
1. Dari hasil perhitungan rasio
keuangan yang terdiri dari
Capital Adequacy Ratio (CAR),
Return On Assets (ROA), pada
tahun 2011 diperoleh dari 31
Bank Emiten Sektor Perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia yang namun penulis
mengambil populasi sampel
sebanyak 27 perbankan karena
hanya
27
emiten
sektor
perbankan yang memenuhi
syarat perhitungan indikator
yang penulis lakukan. Maka
yang memilki nilai tertinggi
yaitu CAR pada tahun 2011
diperoleh
oleh
Bank
Internasional Indonesia Tbk,
ROA pada tahun 2011 diperoleh
oleh
Bank
Artha
Graha
Internasional
Tbk.
Nilai
Terendah CAR pada tahun 2011
diperoleh oleh Bank Mega Tbk,
ROA pada tahun 2011 diperoleh



2.



Dalam proses pengolahan data
hasil penelitian, path analisis
digunakan untuk mengetahui
pengaruh Capital Adequacy
Ratio (CAR) terhadap Return On
Asset
(ROA).
Dari
hasil
perhitungan dapat disimpulkan
bahwa Capital Adequacy Ratio
(CAR) dengan Return On Asset
(ROA) mempunyai hubungan

3.

4.



dengan kategori sangat rendah.
Sedangkan koefisien determinasi
atau R2 menunjukkan pengaruh
Capital Adequacy Ratio (CAR)
terhadap Return On Asset (ROA)
yang sangat rendah, karena
variabilitas variabel Return On
Asset (ROA) dipengaruhi oleh
variabel bebas yang dalam hal
ini adalah Capital Adequacy
Ratio (CAR). Pengaruh faktor
lainnya (faktor residu) terhadap
Return On Asset (ROA) selain
Capital Adequacy Ratio (CAR)
sangat besar.
Setelah melakukan uji hipotesis
untuk mengetahui pengaruh
Capital Adequacy Ratio (CAR)
secara parsial terhadap harga
saham,
maka
dilakukan
pengolahan atas data hasil
penelitian.
Dari
hasil
perhitungan SPSS versi 18.0
(Tabel
Coefficient)
pada
lampiran, menunjukkan bahwa
Capital Adequacy Ratio (CAR)
secara
parsial
berpengaruh
signifikan terhadap harga saham.
Ini berarti bahwa apabila Capital
Adequacy Ratio (CAR) pada
bank dilaksanakan dengan baik,
maka akan menyebabkan harga
saham semakin baik pula.
Uji hipotesis juga dilakukan
untuk mengetahui pengaruh
Return On Asset (ROA) secara
parsial terhadap harga saham
yang diolah dari data hasil
penelitian. Dari hasil pengolahan
data, bahwa Return On Asset
(ROA)
secara
parsial
berpengaruh signifikan terhadap
harga saham yang berarti apabila
Return On Asset (ROA) pada
bank dilaksanakan dengan baik,

maka akan menyebabkan harga
saham semakin baik pula.

ada emiten sektor perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2011,
CAR,
ROA,
menunjukan
besarnya pengaruh CAR, ROA,
terhadap harga saham sebesar
23,1%. Dengan demikian CAR,
ROA, Bank memiliki pengaruh
terhadap harga saham sebesar
23,1% yang menggambarkan
bahwa variabilitas variabel harga
saham dipengaruhi oleh variabel
bebas yang dalam hal ini adalah
CAR, ROA,
Bank sebesar
23,1%
sehingga
pengaruh
variabel lainnya terhadap harga
saham selain dari CAR, ROA,
(faktor residu) adalah sebesar
76,9%. Jadi, CAR, ROA,
mempunyai pengaruh relatif
rendah terhadap harga saham,
terdapat faktor-faktor lain yang
dapat mempengaruhi harga
saham
yaitu
faktor-faktor
fundamental
lainnya
yang
memepengaruhi harga saham
seperti Return on Equity (ROE),
Return on Invesment (ROI),
Earnings Per Share (EPS), net
Interes margin(NIM), net profit
margin (NPM), Deviden Per
Share (DPS), noan performing
loans (NPL). Selain faktor
fundamental
investor
tidak
hanya
menilai
kondisi
fundamental saja tetapi dengan
cara analisis tehnikal juga hal ini
relevan dengan konsep yang
dikemukakan oleh Abdul Halim
(2005:5) : dan Ali Arifin
(2002:116) bahwa investor tidak
hanya
menilai
kondisi
fundamental sebagai analisis
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investasi tetapi juga sering
menggunakan analisis teknikal
yaitu analisis yang mendasarkan
pada
permintaan
serta
penawaran
saham
seperti
kebijakan pemerintah. Serta
faktor-faktor lain yang bersifat
teknis. Selain itu pun, harga
saham dapat dipengaruhi oleh,
tingkat suku bunga, nilai valuta
asing, dana asing yang terdapat
di bursa, indeks harga saham
gabungan, bursa regional, news
and
rumors,
bangunan
perusahaan dan faktor-faktor
lain yang mempengaruhi harga
saham.
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