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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Investasi
Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan
jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun
modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar
modal antara lain saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan
berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put atau call).
Pasar modal mempunyai manfaat yang besar bagi perekonomian karena
memberikan dua manfaat sekaligus yaitu sebagai fungsi keuangan dan fungsi
ekonomi. Pasar modal dikatakan mempunyai fungsi ekonomi karena pasar
mempunyai fasilitas yang menyediakan pihak yang kelebihan dana (investor)
dengan pihak yang membutuhkan dana (issuer). Pasar modal bagi sebuah
bank merupakan sarana untuk menambah modal selain dari alternatif merger.
Pasar modal dikatakan mempunyai manfaat keuangan karena pasar
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memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh return (imbalan) bagi
pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Berikut
beberapa alasan suatu bank memilih untuk go public menurut Hempel :
1. to ensure an adequate degree of safety of invested funds,
2. to provide liquidity,
3. to act as a primary assets pool for the management of interest rate risk,
4. to maximize the return on invested funds,
5. to provide a mix of securities that meets collateral requirements for public
deposits.
Return merupakan hasil dari suatu investasi. Return realisasi (return
yang telah terjadi) dalam pasar modal terbagi menjadi dua yaitu return
nominal yang tidak memperhatikan nilai uang dan return riil (real return)
yang mempertimbangkan tingkat inflasi. Komponen return adalah capital
gain (perubahan harga sekuritas dalam periode tertentu) dan dividend yield
(dalam prosentase berasal dari dividen dibagi dengan stock price). (Jones,
2000: 39).
B. Tinjauan Tentang Peraturan Perbankan Indonesia
Otoritas

moneter dan

pemerintah

sejak

tahun 1980-an

telah

mengeluarkan banyak peraturan. Beberapa peraturan tersebut antara lain :
1. Paket 1 Juni 1983
Dalam paket ini bank diberi kemudahan untuk menentukan sendiri suku
bunga deposito dan dihapuskannya intervensi Bank Indonesia terhadap
bank dalam hal penyaluran kredit. Dalam deregulasi pertama ini juga
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diperkenalkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar
Uang. Tujuan deregulasi ini untuk merangsang pertumbuhan perbankan
Indonesia.
2. Paket 27 Oktober 1988
Paket ini intinya menekankan adanya kelonggaran pendirian bank.
Dengan modal minimum Rp. 10 milyar individu ataupun institusi dapat
mendirikan sebuah bank. Dalam deregulasi ini dicantumkan pula tentang
pengembangan pasar modal. Bunga deposito berjangka dan sertifikat
deposito dikenakan pajak penghasilan sebesar 15% agar dunia perbankan
mendapatkan perlakuan yang sama dengan pasar modal, penangguhan
pengenaan pajak penghasilan terhadap bunga tabungan, perluasan modal
bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilakukan dengan
penjualan saham baru melalui pasar modal di samping peningkatan
penyertaan oleh pemegang saham.
3. Paket Februari 1991
Paket 27 Oktober ternyata memberikan dampak buruk bagi perbankan.
Deregulasi ini dikeluarkan sebagai koreksi atas paket 27 Oktober 1988.
Inti utama peraturan ini adalah syarat modal sendiri bank harus sebesar 8%
dari seluruh aset. Ketentuan mengenai Capital Adequacy Ratio ini
mengharuskan bank untuk memperkuat modalnya sendiri, yang kemudian
mengakibatkan beberapa bank dilikuidasi karena CAR yang tidak
mencukupi.
4. UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992
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Undang Undang itu dikeluarkan pada tanggal 25 Maret 1992 guna
menyempurnakan UU nomor 14 tahun 1967. Inti aturan adalah
meniadakan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan, misalnya
pemilikan bank oleh pemerintah, swasta dan daerah.
5. Peraturan pemerintah No 70 tahun 1992
Melalui Peraturan Pemerintah itu, pemerintah menaikkan modal minimum
pendirian bank, dari Rp 10 milyar menjadi Rp 50 Milyar. Langkah ini
untuk mengendalikan pertumbuhan bank yang tak terkendali akibat dari
Paket 27 Oktober 1988.
6. Paket Mei 1993
Paket ini berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank meliputi
Capital Adequacy Ratio, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Kredit
Usaha Kecil, Pembentukan Cadangan Piutang, Loan to Deposit Ratio.
7. Paket Juli 1997
Di bidang moneter, paket ini menentukan pembatasan pemberian kredit
kredit oleh bank umum kepada perusahaan pengembang properti. Ini
dilakukan karena kredit macet bidang properti sudah terlalu tinggi.
8. Pengumuman Pemerintah 1 November 1997
Likuidasi 16 bank yang dinilai tidak sehat, hal ini berhubungan dengan
krisis moneter yang menerpa Indonesia pertengahan Juli 1997.
C. Tinjauan Tentang Laporan Keuangan Perbankan
Dua bagian penting laporan keuangan (financial statement) suatu bank
terdiri dari Neraca (Balance Sheet) dan Laporan Laba-Rugi (Income
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Statement). Neraca atau Report of Condition menunjukkan jumlah dan
komposisi kekayaan kewajiban dan modal suatu bank pada suatu periode
tertentu. Secara garis besar berikut pos-pos pada sisi aktiva suatu neraca bank :
1.

Cash

and

due

from

7.

The reserve for loan losses

institutions

8.

Net loans and leases

2.

Short-term instruments

9.

Premises and fixed assets

3.

Securities

10. Other real estate owned

4.

Trading account assets

11. Goodwill

5.

Loans

6.

Leases

and

other

intangibles
12. All

other

assets

Sedangkan pada sisi pasiva neraca suatu bank, secara garis besar
terdiri dari :
1.

Demand deposits

2.

NOW and other transactions

6.

Other

interest

bearing

deposits

accounts

7.

Short term borrowing

3.

Saving accounts

8.

All other liabilities

4.

Time certificate

9.

Subordinated

5.

Certificates of deposit

10.

Equity capital

Modal bank menggambarkan nilai buku pemilik saham bank yang
sebenarnya juga merupakan unsur-unsur klaim terhadap kekayaan bank.
Modal utama bank umumnya berasal dari:
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1. Paid up capital (modal disetor), termasuk didalamnya adalah saham
preferen (preferred stock), saham biasa (common stock).
2. Subordinated debt (Pinjaman subordinasi).
Laporan Laba-Rugi bank atau Report of Income menjelaskan
pendapatan, biaya operasional dan non operasional bank serta keuntungan
bersih bank pada suatu periode waktu tertentu. Perhitungan laba-rugi ini juga
merupakan standar penilaian kinerja manajemen dalam usaha memaksimalkan
keuntungan bank. Secara garis besar pos-pos pada laporan Laba-Rugi bank
terdiri dari:
1.

Interest income

7.

Net operating income

2.

Interest expense

8.

Securities gains (Losses)

3.

Net interest income

9.

Applicable income taxes

4.

Net interest income after

10. Extraordinary gains

provision

(Losses)

5.

Noninterest income

11. Net income

6.

Noninterest expenses

12. Cash dividend paid

D. Pelaporan Keuangan Perbankan
Bank sebagai

regulated firms, pelaporan keuangannya telah diatur

sesuai dengan surat edaran BI. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor
3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi
Keuangan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
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4159), laporan-laporan yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia adalah
sebagai berikut :
1.

Laporan Berkala Bank Umum (LBBU)

2.

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta
Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia

3.

Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang
disampaikan kepada Bank Indonesia.

E. Analisis Laporan dan Rasio Keuangan Perbankan
Analisis laporan keuangan perbankan dimaksudkan untuk mendapatkan
ukuran yang dapat dijadikan alat pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Analisis laporan keuangan perbankan berguna sebagai manajer perusahaan,
investor, dan kreditor. Dari sisi internal, manajer keuangan menggunakan
informasi yang didapatkan dari analisis keuangan untuk membantu membuat
keputusan keuangan dan keputusan investasi untuik memaksimumkan nilai
perusahaan. Dan dari sisi eksternal, pemegang saham menggunakan analisis
laporan keuangan untuk menilai attractiveness perusahaan sebagai suatu
investasi dengan mempertimbangkan kemampuannya dalam memenuhi
kewajiban keuangannya.
Peneliti menggunakan analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan
perusahaan. Menurut Nyoman Marpa, penilaian dengan menggunakan teknik
analisis rasio dapat mengungkapkan secara kuantitatif kinerja keuangan
perusahaan tersebut serta diimbangi dengan pemahaman filosofis mengenai
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angka-angka dibalik hasil kuantitatif tersebut, maka akan menghasilkan satu
analisis kinerja keuangan yang baik. Sedangkan kelemahan analisis rasio
keuangan antara lain rasio keuangan merupakan data yang berasal dari
informasi masa lalu yang tidak akan berperan banyak dalam pengambilan
keputusan di masa mendatang, kelemahan lain adalah analisis akan
menghasilkan hasil yang berbeda bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
Perbedaan struktur industri dan sistem ekonomi perusahaan, skala perusahaan
serta kondisi-kondisi intern yang ada di perusahaan memerlukan perlakuan
yang berbeda-beda atas analisis rasio. Di samping itu adanya perbedaan
kepentingan atas hasil analisis rasio keuangan akan mempengaruhi penilaian
terhadap perusahaan.
Hasil analisis laporan keuangan bank diharapkan dapat digunakan
untuk mengetahui keadaan keuangan suatu bank, struktur permodalan suatu
bank, tingkat risiko dan keuntungan yang mungkin dihadapi investor atau
nasabah, kinerja bank selama periode waktu yang diamati, kemampuan untuk
memberikan prospek keuntungan.
Dalam penelitian ini hanya akan diteliti beberapa rasio fundamental
perbankan yang diperkirakan berpengaruh terhadap return saham perbankan.
Adapun rasio-rasio itu antara lain sebagai berikut:
1.

Capital Adequacy Ratio, merupakan rasio antara modal dengan aktiva

tertimbang menurut risiko, termasuk dalam rasio permodalan. Rasio ini
digunakan untuk menilai apakah modal yang disetorkan oleh pemilik bank
telah memadai sebagai pengaman terhadap risiko yang dimiliki aktiva bank
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dan salah satu parameter tingkat kesehatan bank. Tidak mudah menentukan
dengan tepat jumlah modal yang harus dimiliki oleh bank. Besar kecilnya
kebutuhan modal bank dipengaruhi beberapa faktor antara lain kualitas
manajemen bank, kualitas aset, struktur deposito, kualitas sistem, kualitas dan
karakter pemegang saham. Sedangkan menurut Diamond dan Rajan modal
mempengaruhi paling sedikit tiga area yaitu :
a.

bank safety

b.

the bank’s ability to refinance at low cost

c.

the bank’s ability to extract repayment from borrowers or its willingness
to liquidate them.
Modal mempunyai peranan yang sangat vital dalam membiayai operasi

dan untuk memastikan kelangsungan operasi bank. Fungsi modal bank
menurut Reed (1993: 139-140) mencakup fungsi perlindungan dan fungsi
operasi. Fungsi perlindungan dimaksudkan untuk melindungi nasabah dan
pemegang saham jika bank dilikuidasi atau terancam bangkrut. Fungsi ini
dapat mengurangi risiko yang ditanggung perusahaan asuransi saat bank
dilikuidasi selain itu fungsi ini berkaitan dengan solvabilitas dengan
memberikan penyangga dalam bentuk kelebihan aset sehingga bank yang
terancam bangkrut dapat terus melakukan kegiatan. Fungsi yang kedua adalah
fungsi operasional. Fungsi operasional mencakup penyediaan dana untuk
pembelian harta tetap dan menyediakan cadangan untuk menyerap kerugian
operasi yang mungkin terjadi. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengatur yang
hanya dimiliki oleh Bank Sentral sabagai otoritas moneter.
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Modal bank dan risiko adalah dua variabel yang saling mempengaruhi.
Sedangkan risiko mempunyai hubungan yang searah dengan return. Risikorisiko yang berkaitan erat dengan modal antara lain credit risk, liquidity risk,
operating risk, fraud risk, market risk termasuk di dalamnya risiko kurs mata
uang asing, tingkat suku bunga dan nilai ekuitas. Risiko yang muncul harus
diperhitungkan oleh manajemen dan kemudian di-cover oleh permodalan
bank. Untuk mengantisipasi berbagai akibat dari risiko-risiko tersebut, bank
harus lebih memperhatikan aspek manajemen risiko dalam mengelola aset
maupun liabilitinya.
Modal menurut Paket Kebijakan 29 Mei 1993 terdiri dari modal inti dan
modal pelengkap. Modal inti terdiri dari (1) modal disetor, (2) agio saham, (3)
modal sumbangan, (4) cadangan umum, (5) cadangan tujuan, (6) laba yang
ditahan, (7) laba tahun lalu, (8) laba tahun berjalan. Sedangkan modal
pelengkap dapat berupa (1) cadangan revaluasi aktiva tetap, (2) penyisihan
penghapusan aktiva produktif, (3) modal pinjaman, dan (4) pinjaman
subordinasi. Jumlah modal pelengkap maksimal 100% dari modal inti.
Standar jumlah modal yang harus dimiliki oleh suatu bank sampai saat
ini tetap merupakan kontroversi. Kontroversi timbul berkaitan dengan
pemegang wewenang untuk menetapkan standar modal bagi suatu bank, dan
berapa jumlah modal standar yang seharusnya dimiliki oleh suatu bank. Pada
tahun 1988 the Basel Committee on Banking Supervision1 memperkenalkan
sistem penilaian modal untuk insitusi perbankan yang disebut dengan The
1

The Basel Committee on Banking Supervision adalah suatu komite otoritas perbankan yang
dibentuk oleh Gubernur bank sentral dari kelompok negara-negara G10 pada tahun 1975.
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Basel Agreement on International Capital Standards atau lebih dikenal dengan
Basel Accord yang dijadikan standar dalam Bank for International Settlement
(BIS). Peraturan ini menetapkan modal minimum (Capital Adequacy Ratio)
yang harus dimiliki oleh suatu bank sebesar 8%. Otoritas moneter Indonesia
mengadopsi ketentuan ini, tapi pada 1998 saat krisis moneter melanda
Indonesia dimana banyak bank terimbas oleh krisis, otoritas moneter
menurunkan CAR ini menjadi 4%. Dan pada akhir 2001, Bank Indonesia
mengembalikan persyaratan CAR bagi bank sebesar 8% seperti semula.
Pada 1998, the Basel Committee on Banking Supervision mengeluarkan
New Capital Accord Basel II. Sistem ini terdiri dari tiga pilar, antara lain
minimum capital requirements, a supervisory review process, market
discipline. Minimum capital requiriments mengacu pada keberadaan Bassel
Accord II sebagai pendekatan yang telah distandarisasi untuk capital
requiriments pada sebagian besar bank-bank. Pilar kedua, a supervisory
review process memastikan bahwa posisi modal bank sesuai dengan profil
risiko secara keseluruhan dan strategi yang memerlukan keterlibatan dan
intervensi

otoritas

moneter.

Otoritas

moneter

harus

berkemampuan

mengharuskan bank untuk mempunyai modal yang melebihi persyaratan
modal minimum. Market discipline menekankan pada high diclosure
standards dan peningkatan peran partisipan pasar agar bank bisa mencukupi
kebutuhan modalnya sesuai dengan ketentuan.
Bassel Accord II menetapkan implementasi peraturan permodalan
berdasarkan kerangka penilaian risiko kredit dengan standar minimum modal
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adalah 8% dari total aktiva tertimbang menurut risiko. Peraturan ini
mendorong bank-bank agar memperkuat posisi modal mereka. Indonesia juga
mengadopsi peraturan ini. Basel Accord merekomendasikan kepada bankbank agar bank menambah prosentase equity capital yang lebih tinggi jika
risiko kredit aset meningkat. Peraturan ini juga dimaksudkan agar otoritas
moneter di masing-masing negara dapat fleksibel terhadap perbedaan bentuk
risiko di masing-masing bank di negara yang menerapkan standar ini.
Dalam perjanjian internasional ini sumber modal bank dibagi menjadi
dua tier. Tier 1 capital (core capital) dan Tier 2 capital (supplemental
capital). Tier 1 capital (rasio core capital terhadap aset tertimbang menurut
risiko) minimal harus 4%, sedangkan Tier 2 capital (rasio jumlah tier 1 dan
tier 2 capital terhadap aset tertimbang menurut risiko) minimal harus 8%.
Komponen perhitungan CAR selama ini (mengacu pada Basel Accord
1988) hanya memasukkan risiko kredit yaitu risiko yang timbul dari sisi aktiva
neraca. Pada Basel Accord II mulai dimasukkan risiko pasar misalnya suku
bunga akibat makin besarnya risiko perubahan valuta asing dan perekonomian
dunia. Risiko lain seperti risiko likuiditas, risiko operasional tidak secara
implisit diamandemenkan.
Pengelolaan aset dan liabiliti sangat penting agar bank tetap solvabel.
Secara internal, memegang prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan
prinsip perbankan yang sehat akan menunjang solvability suatu bank. Hal ini
akan

meningkatkan

kepercayaan

masyarakat

terhadap

bank

yang

bersangkutan. Dalam kenyataan unsur kepercayaan adalah masalah yang vital
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dan merupakan kunci keberhasilan bank. Unsur kepercayaan tidak hanya
dibutuhkan oleh deposan atau debitur tapi juga otoritas moneter untuk
memastikan kontinuitas dan eksistensi operasi suatu bank. Selanjutnya unsur
kepercayaan diperlukan pula oleh pemegang saham bank dalam hal
pengelolaan bank karena menyangkut kepentingan harga saham yang
dimilikinya. Karena itu tingkat kepercayaan ini sangat mempengaruhi harga
saham bank yang bersangkutan yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap
return saham. Selain itu modal yang diperlukan bank merupakan salah satu
faktor yang dipertimbangkan dalam membuat kebijakan dividen. Dan hal ini
selanjutnya akan berpengaruh terhadap return.
2.

Operating efficiency ratio, termasuk rasio efisiensi yang menilai

seberapa efisien manajemen dan staf bank berusaha meningkatkan
pertumbuhan revenue dalam kegiatan operasionalnya (yang biasanya berasal
dari loans, investasi, dan biaya pelayanan) lebih besar daripada biaya-biaya
yang terjadi (yang biasanya berasal dari bunga deposito, gaji dan bonus untuk
karyawan, peminjaman melalui pasar uang). Hal ini bisa diartikan
mengurangi biaya operasional dan menambah produktivitas tenaga kerja
melalui penggunaan teknologi informasi dan memperbaiki kualitas pelatihan
karyawan.
Penilaian efisiensi operasional suatu bank dapat diartikan sebagai
pengetahuan awal tentang input (tenaga kerja, teknologi, dll) dan output
(jumlah nomor rekening yang dilayani, pinjaman dan transaksi yang diproses),
bank yang bersangkutan.
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Manajemen harus mampu mengenali perubahan-perubahan siklus bisnis,
sehingga mampu mengatasi masalah yang dimungkinkan timbul dari
perubahan tersebut. Dalam hal alokasi kredit bank harus bisa menerapkan
prinsip mengenal nasabah seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan BI
agar default risk bisa ditekan.
Inefisiensi bisa disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kompetisi.
Kebijakan dalam persaingan yang diambil bank menimbulkan trade off yang
sulit. Pada satu sisi, lingkungan persaingan yang kuat akan meningkatkan
efisiensi yang mempunyai implikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi
tapi pada sisi lain akan melibatkan biaya yang tidak kecil yang dimungkinkan
dapat menimbulkan destabilisasi. Kwan dan Eisenbeis (1995) menemukan
bahwa inefisiensi ditandai dengan adanya kualitas aset yang buruk sehingga
memunculkan badloan.
Rasio efisiensi operasional yang rendah akan menarik minat investor
untuk memiliki saham perbankan yang kemudian akan mempengaruhi return
saham.
3.

Return on Equity, termasuk rasio profitabilitas, dihitung dari laba bersih

dibagi modal sendiri. Nilai rasio ini dipengaruhi oleh besarnya jumlah aktiva
bank, naiknya tingkat bunga dan komisi atau provisi, serta usaha untuk
meningkatkan pendapatan dari kredit. Rasio ini merupakan indikator yang
penting untuk mengukur kemampuan bank memperoleh laba bersih dikaitkan
dengan pembayaran dividen. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan
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laba bersih bank yang selanjutnya akan meningkatkan harga saham dan pada
gilirannya akan meningkatkan return saham. (Siamat, 1993: 274).
Kelangsungan operasional suatu bank dalam jangka panjang sangat
tergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan earnings yang cukup
untuk melindungi dan mencapai modal yang cukup dan return terhadap
pemegang saham. Couto berpendapat bahwa earnings adalah indikator yang
penting untuk menilai kesehatan keuangan suatu bank, dalam beberapa kasus
earnings merupakan indikator awal adanya permasalahan yang sedang
dihadapi bank. Oleh karena itu indikasi menurunnya earnings dapat digunakan
oleh manajemen untuk segera mengambil tindakan sebelum permasalahan
insolvency terjadi. Kinerja masa lalu dibutuhkan untuk indikator perkiraan apa
yang akan terjadi di masa mendatang meskipun tidak bisa dijadikan pedoman
yang akurat. Pengalaman khususnya selama periode penelitian menunjukkan
bahwa posisi earnings sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peritiwa khusus
(penting) dan kondisi tertentu. Oleh karena itu kinerja earnings masa lalu
tidak bisa digunakan sebagai indikasi hasil yang akan dicapai di masa
mendatang tanpa penyesuaian dan interpretasi kritis.
Bank dapat menghasilkan earnings dari beberapa sumber. Income suatu
bank seharusnya dapat digunakan untuk menutup biaya-biaya operasi, provisi
dan pajak, dan menyediakan return modal yang cukup. Semakin sustainable
sumber pendapatan suatu bank, maka earnings juga akan lebih stabil.
Ketergantungan bank terhadap income yang belum terjadi (nonrecurring
income) merupakan tanda awal kelemahan earnings bank. Sumber pendapatan
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utama bank antara lain dari pinjaman yang diberikan bank, surat berharga.
Sedangkan sumber pendapatan lain yang tidak cukup besar dibandingkan
dengan sumber utama antara lain dari jasa administrasi dan jasa operasional
lainnya. (Reed ; 1989, 167).
Manajemen bank harus memperhatikan sensitivitas earnings terhadap
perubahan dalam suku bunga, spreads, volume pinjaman, default risk (credit
delinquency) dan faktor bisnis perbankan lain. Pada umumnya, kemampuan
bank untuk memberikan pinjaman tergantung pada tingkat kelebihan cadangan
dalam sistem perbankan. (Reed, 1989: 165). Income yang berasal dari
pinjaman yang diberikan oleh bank adalah berupa suku bunga pinjaman.
Fluktuasi suku bunga pinjaman dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain
risiko kredit yang melekat pada pinjaman tersebut, tanggal jatuh tempo,
besarnya pinjaman, dan jaminan. Jika permintaan kredit bank relatif stabil dan
kelebihan cadangan meningkat, suku bunga pinjaman akan turun karena bank
mencari aset yang menghasilkan pendapatan. Suku bunga juga dipengaruhi
oleh kompetisi antar bank dan sumber lain, suku bunga maksimum yang
diijinkan oleh otoritas moneter dan sikap serta persepsi bankir dan peminjam
terhadap kondisi perekonomian masa mendatang. (Reed : 1989, 165).
Faktor bisnis lain yang sangat mempengaruhi posisi earnings dalam
periode penelitian ini adalah kondisi perekonomian yang tidak stabil karena
adanya krisis moneter yang bermula pada pertengahan tahun 1997. Dapat
dikatakan perbankan adalah institusi pertama yang terkena dampaknya. Krisis
moneter membuat kondisi bisnis tidak kondusif dan terjadinya anomali-
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anomali kondisi bisnis semakin menyulitkan manajemen untuk meramalkan,
merencanakan, mengelola, dan mempertahankan earnings pada posisi yang
baik. Akibat dari kondisi bisnis tersebut pada pertengahan 1997, 16 bank
dilikuidasi karena berbagai faktor, salah satunya tidak profitable.

Menurut Couto, terdapat dua kategori dasar determinan profitabilitas
yaitu deteminan struktural/ primer profitabilitas dan determinan sekunder
profitabilitas. Yang tergolong dalam determinan struktural adalah items dari
income dan expense yang memenuhi syarat antara lain berasal dari aktivitas
operasional bank dan sustainable. Sedangkan yang termasuk kategori kedua
adalah items dari income dan expense yang tidak memenuhi syarat seperti
pada kategori pertama. Determinan sekunder misalnya pembayaran provisi
cenderung mempunyai pola yang tidak teratur dan dimungkinkan sangat
mempengaruhi profit pada jangka pendek.
Menurut Couto, ada tiga level posisi earnings bank yaitu strong,
substandard dan weak. Posisi strong mempunyai indikasi antara lain earnings
dapat diharapkan secara konsisten menutup biaya modal, earnings mempunyai
sumber yang sustainable, mempunyai ketahanan terhadap perubahan kondisi
bisnis tanpa berimbas pada profitabilitas secara signifikan. Posisi kedua adalah
substandard, mempunyai indikasi positif tapi earnings yang dihasilkan tak
mampu menutup biaya modal. Hasil earnings di masa mendatang tak bisa
diharapkan mampu memenuhi tujuan yang diinginkan bank kecuali jika terjadi
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perubahan kondisi bisnis yang kondusif dan membaik. Indikasi kedua posisi
ini adalah ketergantungan bank terhadap nonrecurring income. Indikasi lain
adalah skala operasi yang kecil, inefisiensi biaya, kurangnya sumber yang
cukup untuk berinvestasi dan ekspansi asetnya. Posisi ketiga adalah weak
yang diindikasikan oleh gross operating income yang tak mampu menutupi
biaya provisi. Bank sangat tergantung pada income dari sumber yang tidak
sustainable untuk menutupi biaya-biaya yang terjadi. Perubahan positif yang
substansial tidak cukup untuk mengembalikan profitabilitas bank dengan
kondisi ini kecuali jika ada perbaikan drastis.
Kapabilitas manajemen menjadi faktor yang sangat penting dalam
penentuan posisi earnings. Analisis yang komprehensif tentang kondisi
internal maupun eksternal yang mempengaruhi profitabilitas bank akan sangat
membantu manajemen untuk mendapatkan gambaran yang detail dan akurat
tentang profitabilitas. Dari hasil analisis, manajemen akan dapat menentukan
langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan earnings. Posisi earnings
merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan investor dalam
melakukan pembelian saham perbankan. Persepsi investor terhadap earnings
akan mempengaruhi harga saham dan selanjutnya akan menentukan return
saham.
4.

Loan to Deposits Ratio, semakin tinggi nilai LDR semakin besar

kemungkinan bank mengalami krisis likuiditas. (Rose, 1999 : 365) . Termasuk
rasio likuiditas. Bank dianggap likuid bila memiliki cukup uang tunai atau
asset likuid lainnya, disertai kemampuan untuk meningkatkan dana dengan
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cepat dari sumber lain, untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan
komitmen keuangan pada saat jatuh tempo. Kekurangan kecukupan likuiditas
sering menjadi pertanda awal bahwa bank sedang dalam kesulitan keuangan.
Sebagian besar kebutuhan likuiditas bank bersumber dari usaha pemenuhan
kebutuhan semua penarikan dana oleh penabung, pemenuhan kebutuhan
pencairan dan permintaan kredit dari nasabah, paying off obligasi yang berasal
dari pinjaman bank, misalnya pinjaman bank kepada bank lain atau bank
sentral. Bank mempunyai beberapa sumber potensial untuk memenuhi
kebutuhan tersebut, antara lain menerima deposito dari nasabah baru,
pembayaran pinjaman dari nasabah. Likuiditas juga bisa berasal dari
penerimaan jasa penjualan, jasa nondeposito dan pinjaman kepada pasar uang.
Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan
penarikan dana dan/atau penyaluran pinjaman tanpa membebani pendapatan.
Likuiditas adalah masalah yang terus dihadapi oleh manajemen bank, karena
jumlah likuiditas sangat tergantung oleh fluktuasi deposit, NOW account dan
permintaan pinjaman yang tidak

mempunyai pola pasti dan likuiditas

berhubungan erat dengan kepercayaan nasabah terhadap bank yang
bersangkutan. Diamond dan Rajan mengatakan bahwa baik investor maupun
borrower sangat berkepentingan terhadap likuiditas. Bagi investor, likuiditas
penting karena mereka tidak tahu pasti kebutuhan mereka untuk mengurangi
penguasaan atas suatu aset keuangan, sedangkan bagi borrower adalah karena
mereka tidak mengetahui pasti kemampuan mereka dalam meningkatkan
pendanaan di masa mendatang. Masalah lain berasal dari sensitivitas bank
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terhadap perubahan suku bunga. Ketika suku bunga tinggi, beberapa depositor
akan mengalihkan dananya ke tempat lain untuk memperoleh bunga yang
lebih tinggi, hal ini akan mengubah posisi likuiditas bank.
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan awal bahwa keberadaan
likuiditas adalah sangat penting. Manajemen bank harus bisa mengestimasi
kebutuhan likuiditas bank, walaupun sebenarnya tidak ada standar mengenai
kecukupan likuiditas. Kebutuhan likuiditas berbeda antara bank satu dengan
bank yang lainya. Beberapa metode untuk estimasi kebutuhan likuiditas yaitu
pendekatan sumber dan penggunaan dana, pendekatan struktur dana dan
pendekatan indikator likuiditas. (Rose, 1999: 356).
Metode sumber dan penggunaan dana mengukur kegunaan dan sumber
dana total sesuai dengan rencana dan peramalan yang dilakukan bank dan
meramalkan beberapa akibat dari defisit dan surplus likuiditas. Dalam metode
ini bank harus meramalkan loans dan deposits untuk periode yang akan
direncanakan. Pendekatan yang paling mudah untuk meramalkan kebutuhan
deposit masa depan dan pertumbuhan pinjaman adalah dengan membagi
periode peramalan menjadi tiga komponen. Komponen tersebut adalah trend
component, bank memperkirakan kebutuhan likuiditas dengan melihat data
historis deposito dan pinjaman kwartalan, bulanan selama 10 tahun terakhir.
Komponen kedua, seasonal component, bank mengamati arus perputaran
deposito dan loans setiap minggu atau bulan berdasar pada faktor-faktor
musiman yang kemudian membandingkan dengan tingkat deposito dan
pinjaman pada akhir tahun. Cyclical component, komponen ini berhubungan
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dengan perubahan siklus bisnis. Resesi ekonomi misalnya akan sangat
berpengaruh pada posisi likuiditas bank, permintaan pinjaman dan deposito
akan

berkurang.

Metode

kedua

yaitu

metode

struktur

dana

yang

mengharuskan bank untuk mengklasifikasikan kegunaan dana dan sumbernya
berdasar pada kondisi (stabil atau lemah) khususnya terhadap pergerakan suku
bunga. Metode indikator likuiditas menilai kebutuhan likuiditas berdasar pada
rasio keuangan yang terdapat dalam balance sheet bank. Terdapat beberapa
rasio yang dapat digunakan untuk menilai likuiditas. Dalam penelitian ini
digunakan rasio pinjaman terhadap deposito. Penggunaan rasio pinjaman
didasarkan pada anggapan bahwa pinjaman adalah aset yang tidak likuid.
(Reed, 1993: 110). Rasio ini mempunyai kelemahan karena tidak dapat
menunjukkan jatuh tempo atau mutu portofolio pinjaman. Menilai likuiditas
portofolio pinjaman memerlukan pengetahuan tentang lamanya jatuh tempo
rata-rata pinjaman, pengetahuan apakah pinjaman dibayar secara angsuran
atau tunai dan pengetahuan tentang karakteristik peminjam.
Menurut Muljono, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank dapat
menempuh beberapa policy antara lain:
(1). Self Liquiditing Approach, peningkatan likuiditas melalui peningkatan
pembayaran kembali kredit/ investasi dalam surat berharga sesuai jatuh
tempo.
(2). Assets Sale Ability atau Assets Shift Ability, peningkatan likuiditas
dengan likuidasi aset yang tidak produktif.
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(3). New Fund, peningkatan likuiditas dengann menciptakan sumber-sumber
dana baru dari masyarakat dan perbankan.
(4). Borrowers Earning Flow, peningkatan likuiditas dengan menjaga
kelancaran penerimaan bunga dari kredit yang diberikan.
(5). Reserve Discount Window to Central Bank as Lender of Last Resort,
peningkatan likuiditas dengan mengadakan pinjaman terhadap Bank
Sentral.
Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pemilihan sumber-sumber
likuiditas tersebut antara lain : (1) immediacy kebutuhan likuiditas bank, (2)
akses terhadap pasar uang, (3) lamanya kebutuhan, (4) biaya dan risiko relatif,
(5) peramalan suku bunga, (6) kebijakan moneter dan pinjaman pemerintah,
(7) kapabilitas hedging dan (8) peraturan perbankan. (Rose, 1999: 379).
Manajemen harus siap menghadapi kondisi liquidity deficit, jika total
demand likuiditas melebihi total supply likuiditas. Liquidity deficit identik
dengan idle fund maupun non performing loans sehingga akan merugikan
bank. Sebaliknya bank juga harus siap terhadap kondisi liquidity surplus jika
total supply melebihi total demand likuiditas. Kondisi kelebihan likuiditas
tidak menguntungkan bagi bank. Tingginya likuiditas berarti risiko bank
relatif rendah, tetapi hal ini tidak dapat mengimbangi dampak negatif
rendahnya laba yang diperoleh bank.
Berdasarkan faktor-faktor diatas, bank harus memberikan prioritas
khusus untuk memenuhi permintaan likuiditas. Posisi likuiditas merupakan
salah satu faktor yang dipertimbangkan perusahaan dalam membuat kebijakan
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dividen. Hal ini akan mempengaruhi return. Selain itu, kegagalan memenuhi
likuiditas akan menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap bank
yang bersangkutan, hal ini akan mempengaruhi harga saham yang pada
akhirnya akan mempengaruhi return saham.

F. Real Return
Return adalah tingkat pengembalian dari suatu investasi. Return
mempunyai dua komponen penting yaitu harga dan dividen. Peningkatan
harga saham akan menstimulasi pola konsumsi masyarakat, investasi bisnis
dan vice versa sehingga akan mempengaruhi posisi real return bank.
(Backstrom, 2002: 1).
Beberapa penilaian return yang banyak digunakan antara lain return
total (total returns), return relatif (relative return), return kumulatif
(cumulative return) dan return disesuaikan (adjusted return). Dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan adjusted return atau disebut juga dengan real
return sebagai penilaian terhadap return. Real return adalah return yang
disesuaikan dengan tingkat inflasi.
Ada beberapa pendapat tentang pengaruh inflasi terhadap neraca maupun
laba atau rugi. S. Hadibroto berpendapat bahwa neraca maupun laporan laba
rugi dalam masa inflasi kehilangan reliabilitas dan akurasi dalam mengukur
profitabilitas dan efisiensi, sehingga angka-angka yang digunakan untuk
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menilai rasio-rasio keuangan khususnya efisiensi, likuiditas, return dan
kecukupan modal tidak ada gunanya jika tidak dilakukan adjustment.
(Muljono, 1995: 51). The Australian Accounting Research Foundation juga
mengakui adanya pengaruh buruk inflasi terhadap kegunaan neraca dan
laporan laba rugi sehingga badan ini mengusulkan beberapa cara untuk
mengatasi pengaruh inflasi.
Menurut Muljono, pos yang akan sangat terpengaruh oleh adanya inflasi
adalah monetary assets, misalnya surat-surat berharga, kredit investasi dan pos
piutang lain yang sifatnya dormant account. Hal ini dikarenakan rekeningrekening pos tersebut tidak dapat di-appraisal. Rasio keuangan khususnya
efisiensi, likuiditas, return on investement dan kecukupan modal secara
langsung maupun tak langsung akan terpengaruh oleh posisi rekening tersebut,
dan hal ini akan berpengaruh terhadap return. Oleh karena itu diperlukan
suatu adjustment. Dalam penelitian ini variabel yang di-adjust dengan tingkat
inflasi adalah return karena return merupakan faktor yang diperkirakan
dipengaruhi

oleh

rasio-rasio

keuangan

khususnya

rasio

likuiditas,

profitabilitas, kecukupan modal dan efisiensi. Selain itu return merupakan
salah satu variabel utama yang akan dipertimbangkan oleh investor sebelum
menentukan keputusan investasinya.
Ada beberapa angka indeks harga yang dapat mengukur tingkat inflasi
antara lain Indeks Harga Perdagangan Besar (wholesale price index), Indeks
Harga Konsumen (consumer price index), Indeks Harga Produsen (producer
price index), serta deflator PDB. Penelitian ini menggunakan Indeks Harga

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
31

Konsumen sebagai pengukur tingkat inflasi karena IHK mempunyai kelebihan
salah satunya dalam inflasi IHK terdapat komponen inflasi sesaat (noises
inflation) yang berada di luar kendali Bank Indonesia/ tidak dapat dipengaruhi
oleh kebijakan moneter. (Rachbini : 2000, 202).
G. Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian yang berkaitan dengan rasio keuangan telah banyak
dilakukan, masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Edi
Subyakto (1997) meneliti rasio keuangan sebagai alat prediksi pertumbuhan
perbankan di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap 12 perusahaan
perbankan yang telah go public di Indonesia untuk periode per 31 Desember
1994. Rasio keuangan yang digunakan antara lain cash ratio, return on assets,
return on equity, solvability ratio, loan to deposits ratio dan capital adequacy
ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial cash ratio, return on
assets dan return on equity mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
pertumbuhan laba bersih.
Cochrane (1991) menemukan bahwa pertumbuhan investasi agregat dan
stock returns berkorelasi secara positif. Fama dan French (1995) mengatakan
bahwa firm size adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan
stock returns karena firm size dapat berlaku sebagai proxy beberapa faktor
yang tak dapat diamati. Frida Iswahyuni (2002) menganalisis pengaruh firm
size, book to market ratio, earning yield, dividend yield dan stabilitas dividend
terhadap stock return. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua
berpengaruh terhadap stock return kecuali earning yield dan dividend yield.
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Lastiur Lioctrivany (2002) menganalisis pengaruh rasio keuangan
terhadap return saham pada perusahaan manufaktur. Rasio yang digunakan
dalam penelitian ini antara lain Current Ratio(CR), Sales to Total Assets(STA),
Debt equity ratio, ROA, dan Price Earning Ratio(PER). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa PER, STA, ROA secara signifikan berpengaruh terhadap
return saham.
Martono (1999) menguji pengaruh kinerja keuangan perusahaan
perbankan swasta nasional terhadap harga saham di Bursa Efek Jakarta
dengan periode penelitiaan antara 1994 sampai 1996. Penelitian dilakukan
terhadap 16 perusahaan perbankan. Kinerja keuangan perusahaan perbankan
dalam penelitian ini diproksikan dengan earnings after tax, earnings per
share, dividend per share, dividend payout, leverage ratio, price to book
value, dividend yield, net profit margin dan return on investment. Dalam
penelitian ini disimpulkan bahwa earnings per share, dividend per share,
dividend payout dan price to book value berpengaruh secara positif,
sedangkan leverage ratio, dividend yield dan return on investments
berpengaruh negatif terhadap harga saham.
Quiros dan Timmermann (2000) menyatakan bahwa volatilitas returns
lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga dalam masa resesi. Roger G.
Ibbotson (2002) menganalisis pengaruh faktor-faktor aggregat equity market
dan produktivitas ekonomi keseluruhan yaitu inflasi, earnings dividends, price
to earnings ratio, dividend payout ratio, book value, return on equity dan
GDP per kapita terhadap historical equity return. Periode penelitian antara
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1926-2000 dan data diambil dari S&P 500 index. Hasil yang didapatkan
adalah bahwa price earnings ratio hanya memberi sedikit pengaruh terhadap
total return equity, return sangat dipengaruhi oleh dividend payments dan
nominal earnings growth (termasuk didalamnya inflasi dan real earnings
growth).
Siti R. Ika (2000) menguji secara empiris ada tidaknya perbedaan
kinerja perusahaan secara signifikan untuk periode sebelum dan selama krisis
moneter. Ukuran kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio
keuangan pada laporan keuangan perusahaan pada periode pengamatan 1994
sampai 1999. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio likuiditas (current
ratio), rasio operasi (inventory turn over), rasio solvabilitas (debt to equity
ratio dan leverage ratio) dan rasio profitabilitas (return on equity dan return
on asset). Hasil menunjukkan bahwa rasio solvabilitas dan profitabilitas secara
siginifikan berbeda antara sebelum dengan selama krisis moneter.
Sparta (2000) menganalisis pengaruh faktor-faktor fundamental
lembaga keuangan bank terhadap harga sahamnya di Bursa Efek Jakarta.
Penelitian dilakukan terhadap 13 bank dengan periode waktu antara 19921996. Rasio keuangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah return on
asset (ROA), dividend payout ratio (DPR), debt to equity ratio (DER),
sedangkan proksi harga pasar tercermin dalam price to book value (PBV).
Hasil uji statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ROA yang
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PBV.
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Yanti (2002) meneliti penggunaan rasio-rasio keuangan untuk
menganalisis efisiensi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Jakarta dengan periode sebelum dan sesudah krisis moneter. Enam rasio
keuangan dalam penelitian ini masing-masing dari kelompok profitabilitas,
likuiditas, operasi dan leverage digunakan untuk mempresentasikan efisiensi
perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh perusahaan
manufaktur terpengaruh oleh krisis, rasio profitabilitas dan likuiditas
perusahaan selama krisis lebih rendah dibanding sebelum krisis. Rasio
leverage dari seluruh ukuran perusahaan secara signifikan lebih rendah selama
krisis dibandingkan dengan sebelum krisis demikian pula dengan rasio
operasi.
H. Hipotesis
Perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
H1 : Capital adequacy ratio, operating efficiency ratio, return on equity, loan
to deposits ratio berpengaruh terhadap real return saham industri perbankan.
H2 : Operating efficiency ratio berpengaruh terhadap real return saham
industri perbankan.
H3 : Loan to deposits ratio berpengaruh terhadap real return saham industri
perbankan.
H4 : Return on equity berpengaruh terhadap real return saham industri
perbankan
H5 : Capital adequacy ratio berpengaruh terhadap real return saham industri
perbankan
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H. Kerangka Pemikiran
Real return merupakan variabel dependen sedangkan OER, LDR, ROE,
dan CAR sebagai variabel independen.

1. OER

Harga

2. LDR
Real Return

3. ROE
Dividen

4. CAR

GAMBAR 1
Kerangka Pemikiran

Kinerja perusahaan perbankan dapat dilihat antara lain dari return yang
dihasilkan. Return dalam penelitian ini adalah real return, return yang
disesuaikan dengan tingkat inflasi pada periode penelitian. Real return
dipengaruhi oleh banyak faktor, makro dan mikro. Dalam penelitian ini hanya
menjelaskan faktor-faktor mikro/fundamental.
Penelitian ini mengambil faktor-faktor fundamental berupa rasio
keuangan yang diperkirakan mempengaruhi real return antara lain operating
efficiency ratio, loan to deposit ratio, return on equity, capital adequacy ratio.
Variabel-variabel fundamental tersebut diperkirakan mempengaruhi real
return melalui harga dan dividen.

