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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari sektor

perbankan. Hal ini dikarenakan perusahaan perbankan adalah lembaga yang

berperan dalam sumber pembiayaan yang mempertemukan pihak-pihak

yang membutuhkan modal dengan pihak yang memiliki modal. Bank

dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima

simpanan giro, tabungan, dan deposito atau dikenal dengan istilah funding,

juga menerbitkan saham, obligasi, polis, program pensiun dan lain-lain.

Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi

masyarakat yang membutuhkannya.

Kinerja perbankan nasional tetap terjaga stabilitasnya dan sehat

dengan fungsi intermediasi yang terus meningkat dalam mendukung

pembiayaan perekonomian (www.antaranews.com). Secara umum kinerja

industri perbankan semakin solid sebagaimana tercermin pada tingginya

rasio kecukupan modal (CAR) dan rasio kredit bermasalah (NPL) yang

rendah. Selain itu juga ditandai oleh banyaknya bank yang memiliki modal

inti ≥ Rp 100 miliar, CAR ≥ 12%, NPL < 5%, ROA ≥1,5% dan LDR ≥ 50%

(Biro Riset BUMN Center LM FEUI).

Ketika perbankan-perbankan di belahan dunia, khususnya zona Eropa

mengalami penurunan rating atau downgrade, perbankan di tanah air justru

sebaliknya. Kinerja perbankan relatif baik dan tidak seperti kondisi pada
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1998 atau 2008. Saat ini perbankan menjadi motor penggerak ekonomi

nasional. Industri perbankan selama periode 2012 mencatat kinerja yang

cukup baik terlihat dari perolehan laba yang meningkat 21,58% menjadi Rp

95,30 triliun. Pencapaian laba ini dicatat sebagai rekor tertinggi laba industri

perbankan. Intermediasi perbankan semakin membaik tercermin dari

pertumbuhan kredit yang mencapai 24,77%. Industri perbankan nasional

juga mengalami peningkatan dana pihak ketiga yang mencapai 16,29%

(infobanknews.com).

Peningkatan kinerja industri perbankan nasional beberapa tahun

terakhir seiring dengan bertambahnya jumlah emiten perbankan yang

tercatat di Bursa Efek Indonesia. Peningkatan jumlah emiten berdampak

baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain perusahaan akan

lebih mudah mendapatkan modal, dan bagi investor akan mendapatkan

return. Akan tetapi, investasi dalam bentuk saham mempunyai risiko yang

tinggi sesuai dengan prinsip investasi yaitu low risk low return, high risk

high return.

Dalam pengambilan keputusan investasi saham, investor lebih

memilih saham yang memberikan return tinggi. Investor dapat menilai

kemampuan perusahaan yang bisa memberikan return berdasarkan laporan

kinerja keuangan. Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja

bank secara keseluruhan. Kinerja bank secara keseluruhan merupakan

gambaran presentase yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik
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menyangkut aspek keuangan, pemasaran, maupun sumber daya manusia

(Abdullah, 2003: 108).

Apabila kinerja keuangan dinyatakan baik, maka kemungkinan laba

yang diperoleh perusahaan meningkat, dan dividen yang akan dibagikan

kepada pemegang saham akan mengalami kenaikan pula. Tingginya daya

beli saham menandakan tingginya permintaan dan berdampak pada naiknya

harga saham. Sebaliknya apabila kinerja buruk, para investor cenderung

tidak membeli saham dan keputusan akhir yaitu menjual saham. Dengan

menjual saham makan penawaran akan meningkat, hal ini berdampak pada

turunnya harga saham.

Perusahaan harus memiliki data atas kondisi perusahaan yang

memiliki tren positif agar dapat bertahan dan beroperasi, serta merangsang

para kreditur dan pemegang saham untuk berinvestasi dan menanamkan

modalnya. Data tersebut akan dijadikan acuan dan tolak ukur para investor.

Selain bagi pihak ekstern, pengukuran kinerja keuangan ini juga sangat

penting dan berguna khususnya bagi pihak intern perusahaan sebagai alat

pengambilan keputusan dan rencana operasional perusahaan di masa yang

akan datang.

Kinerja keuangan perbankan dapat dinilai dengan menggunakan

pendekatan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan ini berfungsi sebagai

ukuran dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Rasio

keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan perbankan

umumnya digunakan aspek penilaian menggunakan metode CAMELS
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(Capital, Assets quality, Management, Earnings, Liquidity, dan Sensitivity

to market risk), yang mengacu pada Surat Edaran BI No.6/23/DPNP tanggal

31 Mei 2004 tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank dan Peraturan BI

No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Umum. Hal ini menunjukan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk

menilai tingkat kesehatan bank.

Pertimbangan untuk mengangkat penelitian tentang rasio keuangan

perbankan dalam kaitannya dengan harga saham adalah saham-saham

perusahaan perbankan yang diperdagangkan di BEI pada umumnya sangat

peka terhadap gejolak indikator makro seperti tingkat inflasi, suku bunga,

kurs valas, dan kebijakan moneter. Selain faktor tersebut, kinerja bank

diasumsikan berpengaruh terhadap harga saham. Pertimbangan lainnya

adalah rasio keuangan perbankan sedikit berbeda dengan rasio keuangan

jenis perusahaan lain (Pernyataan Standar Akuntansi No. 31/2002).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong melakukan

penelitian skripsi dengan judul: “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap

Harga Saham pada Perusahaan Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek

Indonesia”.

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

rumusan penelitiannya adalah bagaimana pengaruh kinerja keuangan

terhadap harga saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

secara simultan dan parsial?
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C. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan agar pembahasan

tidak terlalu meluas dan sesuai dengan judul yang diambil. Adapun batasan

penelitiannya yaitu:

1. Penelitian ini berdasarkan laporan keuangan publikasi perusahaan

perbankan di BEI periode tahun 2010-2012

2. Harga saham yang digunakan adalah harga saham penutupan harian

dari masing-masing sampel.

3. Peneliti menggunakan analisis regresi liner berganda untuk menghitung

pengaruh kinerja perusahaan terhadap harga saham.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka

yang akan menjadi tujuan penelitian adalah menguji pengaruh kinerja

keuangan perusahaan (variabel independen) terhadap harga saham

(variabel dependen) pada perusahaan perbankan di Bursa Efek

Indonesia secara simultan dan parsial.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi pihak investor

Diharapkan informasi yang dihasilkan mengenai hal-hal yang

berpengaruh tentang perusahaan dapat menjadi acuan dalam

mengambil keputusan untuk membeli atau menanamkan modalnya

pada perusahaan.



6

b. Bagi pihak perbankan

Informasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar pertimbangan

atas penerapan kebijakan serta pengambilan kebijakan ke depan

khususnya menyangkut kinerja keuangan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

dan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dengan

topik yang berkaitan.


