
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Ardiani (2007) menunjukkan bahwa secara

simultan CAR, RORA, ROA, LDR, NPM dan BOPO berpengaruh

signifikan terhadap perubahan harga saham perusahaan perbankan di

Bursa Efek Jakarta (BEJ). Secara parsial, CAR, RORA dan LDR

berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham perusahaan

perbankan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), sedangkan untuk ROA, NPM

dan BOPO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan harga

saham perusahaan perbankan di BEJ. Dalam penelititian tersebut, LDR

memberikan pengaruh paling besar terhadap harga saham, yang berarti

bahwa  investor akan lebih memilih bank-bank yang mampu membiayai

operasinya dengan modal atau apabila harus dibiayai dengan hutang,

maka bank tersebut harus bisa mengembalikannya dengan aset yang

dimiliki.

Fajrin (2011) menyimpulkan bahwa rasio keuangan yang

digunakan yaitu NIM, CAR, ROA, LDR, RORA dalam penilaian kinerja

keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia berpengaruh

terhadap harga saham secara simultan, sedangkan untuk RORA dan LDR

berpengaruh secara parsial. Dari hasil uji determinasi diperoleh bahwa

RORA lebih dominan berpengaruh. Hal ini membuktikan bahwa investor

akan lebih memilih bank yang mampu menurunkan risiko asetnya yang



8

berupa kredit dan penempatan surat-surat berharga. Dengan likuiditas

bank yang tinggi maka hal tersebut akan dapat meningkatkan

kepercayaan investor pada bank tersebut untuk menanamkan modalnya

dan akan berdampak pada kenaikan harga saham.

B. Tinjauan Teori

1. Kinerja Keuangan

Keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya

dapat dilihat melalui prestasi kerja perusahaan/ kinerja perusahaan.

Kinerja adalah suatu usaha formal  yang dilaksanakan perusahaan

untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan

yang telah dilaksakanan pada periode waktu tertentu (Hanafi dan

Halim, 2003:69). Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi

kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber dana

yang ada.

Informasi dalam laporan keuangan digunakan untuk

memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang

dan risiko atas penilaian tersebut (Weston dan Brigham, 1993: 86).

Dengan demikian pengukuran kinerja dari laporan keuangan dapat

digunakan sebagai alat prediksi pertumbuhan kekayaan pemegang

saham.

Munawir (2007: 31) menyatakan bahwa tujuan dalam

menganalisa dan menilai posisi keuangan adalah:
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a. Untuk mengetahui likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih.

b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas yaitu menunjukkan

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan

apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban jangka

pendek maupun kewajiban jangka panjang.

c. Untuk mengetahui rentabilitas (profitabilitas) yaitu menunjukkan

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode

tertentu.

d. Untuk mengetahui stabilitas usahanya dengan stabil dan diukur

dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk

membayar dividen secara teratur kepada pemegang saham tanpa

mengalami hambatan atau krisis keuangan.

2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik tampilan

perusahaan yang berupa kegiatan operasional, struktur organisasi

dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah

ditetapkan sebelumnya (Mulyadi 2001:178). Kinerja perusahaan

dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara

periodik, laporan berupa neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan

modal yang secara bersama-sama memberikan suatu gambaran

tentang posisi keuangan perusahaan.
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Untuk menilai laporan keuangan perusahaan pada dasarnya

dapat menggunakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan

keuangan perusahaan pada masa depan. Ada beberapa cara yang

dapat digunakan di dalam menganalisa keadaan keuangan

perusahaan, tetapi analisa dengan menggunakan rasio merupakan hal

yang sangat umum dilakukan dimana hasilnya akan memberikan

pengukuran relatif dari operasi perusahaan.

Salah satu metode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam

pengukuran kesehatan suatu bank adalah menggunakan rasio

CAMEL. Penilaian tingkat kesehatan bank ini pada prinsipnya

merupakan kepentingan pemilik dan pengelola bank, masyarakat

pengguna jasa bank maupun pengawas dan Pembina bank (Kuncoro,

2002: 38).

Analisis ini terdiri dari aspek capital, assets, management,

earning, liquidity, dan sensitivity. Hasil dari masing-masing aspek ini

kemudian akan menghasilkan kondisi suatu bank (Kasmir, 2004:50).

Aspek dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Aspek Permodalan (Capital)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor

permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap

komponen-komponen sebagai berikut:

1) Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

(KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku.
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2) Komposisi permodalan.

3) Tren ke depan/ proyeksi KPMM.

4) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal

bank.

5) Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal

yang berasal dari keuntungan (laba ditahan).

6) Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan

usaha.

7) Akses kepada sumber permodalan.

8) Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan

permodalan.

b. Aspek Kualitas Aset (Assets)

Kinerja keuangan dari segi aset diukur melalui kualitas aktiva

produktifnya. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor

kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap

komponen-komponen sebagai berikut:

1) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aktiva

produktif;

2) Debitor inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan

total kredit;

3) Perkembangan aktiva produktif bermasalah (non-performing

asset) dibandingkan aktiva produktif;
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4) Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan

aktiva produktif (PPAP);

5) Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif;

6) Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif;

7) Dokumentasi aktiva produktif; dan

8) Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

c. Aspek Kualitas Manajemen (Management)

Menilai kualitas manajemen dapat diketahui dari sumber

daya manusia yang berada dalam manajemen tersebut. Kualitas

sumber daya manusia yang berada dalam manajemen ini

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kemampuan karyawan

dalam menangani kasus. Penilaian terhadap faktor manajemen

antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-

komponen sebagai berikut:

1) Manajemen umum

2) Penerapan sistem manajemen risiko

3) Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta

komitmrn kepada bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

d. Aspek Rentabilitas (Earning)

Ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya apakah

setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan

profitabilitas yang dicapai oleh bank bersangkutan. Bank yang

sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas terus meningkat
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(Kasmir, 2004: 52). Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif

faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap

komponen-komponen sebagai berikut:

1) Pengembalian atas aktiva (Return on Assets - ROA)

2) Pengembalian atas ekuitas (Return on Equity – ROE)

3) Margin bunga bersih (Net Interest Margin – NIM)

4) Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

5) Pertumbuhan laba operasional

6) Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan

7) Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya

8) Prospek laba operasional.

e. Aspek Likuiditas (Liquidity)

Bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan

dapat membayar semua hutang terutama simpanan tabungan, giro,

dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua

permohonan kredit yang layak dibiayai (Kasmir, 2004: 51).

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank

dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk

antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian

pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain

dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai

berikut:
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1) Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva likuid

kurang dari 1 bulan

2) 1-month maturity mismatch ratio

3) Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit

ratio – LDR)

4) Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang

5) Ketergantungan pada dana antarbank dan deposan inti

6) Kebijakan dan pengelolaan likuiditas

7) Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang,

pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya

8) Stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

f. Aspek Sensitivitas (Sensitivity)

Sejak bulan Mei  2004, Bank Indonesia mulai memberlakukan

aspek sensitivitas (sensitivity) yang erat kaitannya dengan

pertimbangan risiko. Bank harus memperhatikan dua unsur dalam

melepaskan kreditnya, yaitu tingkat perolehan laba yang harus

dicapai  dan risiko yang akan dihadapi. Pertimbangan risiko yang

diperhitungkan berkaitan erat dengan sensitivitas perbankan. Risiko

yang dihadapi terdiri dari risiko lingkungan, risiko manajeman,

risiko penyerahan, dan risiko keuangan (Kasmir, 2004: 52).

3. Saham

Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah

perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (emiten) yang
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menyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian

dari perusahaan itu. Husnan (2001: 303) menyebutkan bahwa

sekuritas (saham) merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak

pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk

memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang

menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang

memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya.

Beberapa ragam jenis saham antara lain:

a. Ditinjau dari Hak Tagih (Klaim)

Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih, pada dasarnya

saham dapat digolongkan menjadi saham biasa dan saham

preferen.

1) Saham biasa (common stock)

Saham ini mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan

aktiva yang dimiliki perusahaan. Bagi pemilik saham ini hak

untuk memperoleh dividen akan didahulukan kepada saham

preferen. Begitu pula dengan hak terhadap harta apabila

perusahaan dilikuidasi. Semakin besar prosentase saham yang

dimiliki maka semakin besar hak suara yang dimiliki untuk

mengontrol operasional perusahaan.

2) Saham preferen (preffered stock)

Saham yang memperoleh hak utama dalam pembagian

dividen dan harta apabila pada saat perusahaan dilikuidasi.
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Saham ini memiliki karakteristik gabungan antara obligasi

dan saham biasa, karena menghasilkan pendapatan tetap.

b. Ditinjau dari Cara Peralihan Hak

Ditinjau dari cara peralihannya saham dibedakan menjadi saham

atas unjuk dan saham atas nama.

1) Saham atas unjuk (bearer stock)

Saham yang tidak mempunyai nama atau tidak tertulis nama

pemilik dalam saham tersebut. Saham jenis ini mudah untuk

dialihkan atau dijual kepada pihak lainnya. Secara hukum,

yang memegang saham tersebut diakui sebagai pemilik dan

berhak mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham.

2) Saham atas nama (registered stock)

Dalam saham tertulis nama pemilik saham tersebut dan

untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan

prosedur tertentu.

4. Harga Saham

Nilai pasar dari sekuritas merupakan harga pasar dari sekuritas

itu sendiri. Untuk sekuritas yang diperdagangkan dengan aktif, nilai

pasar merupakan terakhir yang dilaporkan pada saat sekuritas terjual.

Harga pasar bertindak sebagai barometer dari kinerja bisnis dan

menunjukkan seberapa baik manajemen menjalankan tugasnya atas

nama para pemegang saham.
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Pemegang saham yang tidak puas dengan kinerja perusahaan

dapat menjual saham yang mereka miliki dan menginvestasikan

uangnya di perusahaan lain. Tindakan-tindakan tersebut jika

dilakukan oleh para pemegang saham akan mengakibatnkan

turunnya harga saham di pasar, karena pada dasarnya tinggi

rendahnya harga saham lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan

pembeli dan penjual tentang kondisi internal dan eksternal

perusahaan. Hal ini dilakukan investor sebelum atau menjual saham.

Jadi harga saham adalah nilai suatu saham yang mencerminkan

kekayaan perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, dimana

perubahaan atau fluktuasinya sangat ditentukan oleh kekuatan

permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar bursa (pasar

sekunder). Semakin banyak investor yang ingin membeli atau

menyimpan saham, harganya semakin naik. Sebaliknya semakin

banyak investor yang ingin menjual atau melepaskan suatu saham,

maka harganya semakin bergerak turun.

5. Penilaian Harga Saham

Penilaian harga saham bertujuan untuk menilai saham-saham

manakah yang paling menguntungkan bagi investor di dalam

membeli dan menjual suatu saham, sehingga diperlukan analisis

terhadap saham. Secara garis besar analisis terhadap harga saham

dikelompokkan menjadi dua yaitu analisis teknikal dan analisis

fundamental.
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Analisis teknikal memperkirakan harga saham dengan

mengamati perubahan harga saham tersebut di waktu yang lalu.

Analisis teknikal menggunakan grafik (charts) maupun berbagai

indikator teknis. Pemikiran yang mendasari analisis ini adalah bahwa

harga saham mencerminkan informasi yang relevan, informasi

tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu yang lalu, dan

perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu, dan pola

tersebut akan berulang (Husnan, 2003: 337).

Analisis teknikal cenderung mengabaikan kondisi keuangan

perusahaan, berbeda dengan analisis fundamental yang justru sangat

berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan, karena dengan

analisis fundamental ini diharapkan calon investor dapat mengetahui

bagaimana kinerja perusahaan apakah sehat atau tidak, dan apakah

menguntungkan atau tidak. Husnan (2003: 303) menyatakan analisis

fundamental memperkirakan harga saham di masa yang akan datang

dengan mengestimasi nilai-nilai faktor fundamental yang

mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang dan

menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh

taksiran harga saham.

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergerakan Harga Saham

Halim (2005: 21) menyatakan bahwa saham memiliki nilai

intrinsik tertentu (nilai yang seharusnya). Nilai instrinsik suatu

saham ditentukan oleh faktor-faktor fundamental yang
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mempengaruhinya. Ide dasar pendekatan ini adalah harga saham

akan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan.

Analisis fundamental beranggapan bahwa harga saham

merupakan refleksi dari perusahaan yang bersangkutan. Analisis

fundamental juga sering disebut dengan analisis perusahaan karena

menggunakan data keuangan perusahaan dalam menghitung nilai

intrinsik saham (Fakhruddin 2001: 58).

7. Hubungan Kinerja Keuangan dengan Harga Saham

Halim (2005: 21) menyebutkan 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.

Sebaliknya apabila terdapat kinerja perusahaan kurang baik maka

akan menyebabkan penurunan harga saham pada perusahaan

tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi

dari nilai perusahaan.

8. Bank

Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam

bentuk aset keuangan serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi

bukan hanya mencari keuntungan saja. Bank merupakan pencipta
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uang giral dan mengedarkan uang kartal juga pengumpul dana dan

penyalur kredit (Hasibunan, 2005: 2).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang

Perbankan pasal 1, 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 rakyat banyak.

Sedangkan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank mempunyai peranan yang sangat penting untuk

mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa (Malayu,

2004: 2), yaitu:

a. Pengumpul dana dari masyarakat yang kelebihan dana (atau

surplus spending unit / SSU) dan penyalur kredit kepada

masyarakat yang membutuhkan dana (atau deficit spending

unit / DSU).

b. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat.

c. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan

aman, praktis dan ekonomis.

d. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C

(Letter of Credit).
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e. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank

garasi.

Bank yang beroperasi di Indonesia pada dasarnya

dikelompokkan menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat

serta Bank Indonesia sebagai bank sentral. Jenis bank menurut

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut

(Kasmir, 2004: 19):

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran dan berfungsi sebagai agent of development yang

bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi,

dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan

rakyat banyak.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam

pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah.

C. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian disusun untuk memperjelas arah penelitian.

Kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:
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Variabel Independen

CAR (X1)

NPL (X2)

NIM (X3)

ROE (X4)

ROA (X5)

BOPO (X6)

LDR (X7)

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Pada gambar 2.1 di atas bahwa dalam dunia perbankan,

pengukuran kinerja keuangan perusahaan perbankan yang diproksikan

pada variabel CAR, NPL, NIM, ROA, ROE, BOPO, dan LDR. Variabel

tersebut akan diuji pengaruhnya secara simultan dan parsial terhadap

harga saham dengan analisis regresi berganda.

D. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data

yang terkumpul. Berdasarkan teori tersebut maka diajukan hipotesis

penelitian sebagai berikut: Terdapat pengaruh antara kinerja keuangan

perusahaan perbankan yang terdiri dari Capital Adequancy Ratio (CAR),

Non-Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Retun on

Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Beban Operasional terhadap

Pendapatan Operasional (BOPO), dan Loan to Deposit Ratio (LDR)

terhadap harga saham secara simultan dan parsial.

Variabel Dependen

Harga Saham (Y)




