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Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatoris yang 

menjelaskan pengaruh kinerja keuangan terhadap reaksi investor yang dicerminkan 

melalui volume perdagangan saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan 

dengan menggunakan rasio CAMEL yang terdiri dari aspek permodalan (CAR), 

aspek aktiva produktif (RORA), aspek kualitas manajemen (NPM), aspek rentabilitas 

(ROA) dan aspek likuiditas (LDR) terhadap volume perdagangan saham (TVA) 

perusahaan perbankan. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua hipotesis, yaitu (1) secara 

simultan kinerja keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume 

perdagangan saham perusahaan perbankan, (2) variabel CAR merupakan variabel 

yang paling dominan pengaruhnya terhadap volume perdagangan saham. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji F untuk 

pengujian secara simultan dan uji t untuk pengujian secara parsial; dimana untuk 

membantu pengujian, peneliti menggunakan program SPSS for windows v.11. 

Berdasarakan hasil pengujian dapat diketahui nilai determinasi (R2) sebesar 

14,1%, artinya volume perdagangan saham dapat dijelaskan oleh kinerja keuangan 

sebesar jumlah tersebut, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Dari 

hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa secara simultan dengan 

menggunakan uji F, nilai Fhitung < Ftabel (1.875<2.37) dan nilai probabilitas > 

(0.113>0.05); sedangkan hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t 

diketahui thitung CAR= -0.28, thitung RORA= -0.215, thitung NPM= 1.426, thitung ROA= 

1.124 dan thitung LDR= -0.703, dimana ttabel sebesar 1.671. 

Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 dapat diterima 

karena secara simultan kinerja keuangan yang terdiri dari CAR, RORA, NPM, ROA 

dan LDR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume perdagangan 

perusahaan perbankan, sedangkan hipotesis 2 yang menerangkan bahwa CAR 

merupakan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap volume perdagangan 

saham ditolak. 

 


