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 Untuk mendorong perusahaan perbankan di Indonesia meningkatkan 

Modal Inti perusahaan, pada tahun 2012 Bank Indonesia selaku regulator 

perbankan mengeluarkan peraturan PBI No. 14/26/PBI/2012 dimana pada 

peraturan tersebut perusahaan perbankan dikelompokan berdasarkan modal inti 

yang dimiliki serta mengatur kegiatan usaha yang diperbolehkan bedasarkan 

modal inti tersebut. menjadi empat kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan 

Usaha yang disingkat BUKU.  

Banyak perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Salah satu keberhasilan kinerja perusahaan di bursa saham diukur dari return 

sahamnya. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa return saham dipengaruhi 

oleh profitabilitas dan ukuran perusahaan. pada PBI no. 14/26/PBI/2012 

perusahaan diklasifikasikan berdasarkan ukuran modal inti yang dimilikinya. Hal 

ini memperkuat pendapat adanya pengaruh ukuran perusahaan pada kinerja 

perusahaan. 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak penerapan 

PBI no.14/26/PBI/2012 pada pengaruh rasio profitabilitas dan ukuran perusahaan 

terhadap return saham  Penelitian ini menggunakan data pada rentang waktu tahun 

2010 hingga tahun 2014. Obyek penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2009 sampai dengan 2014 dengan metode 

regresi data panel. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa rasio profitabilitas yang 

digunakan dalam hal ini ROA dan ROE memiliki pengaruh signifikan pada return 

perusahaan. Pada periode sebelum penerapan PBI, rasio NPM tidak berpengaruh 

secara signifikan kecuali pada kelompok BUKU 4. Pengaruh ukuran perusahaan 

ditunjukan pada perbedaan model setiap kelompok. BUKU 4 menunjukan 

perbedaan konstanta terhadap kelompok lainnya. Pada kelompok BUKU 2 dan 

BUKU 3 hal ini ditunjukan dari perbedaan pengaruh rasio ROA, ROE dan lama 

perusahaan berada di bursa. 

 Dampak penerapan PBI no. 14/26/PBI/2012 menunjukan hasil signifikan. 

Hal ini ditunjukan dengan menjadi signifikannya NPM pada semua kelompok dan 

perubahan nilai koefisien NPM pada BUKU 4. Selain itu dampak penerapan PBI 

juga ditunjukan dengan perbedaan konstanta pada kelompok BUKU 2 yang 

menujukan keunggulan kelompok ini sebagai dampak dari ukuran perusahaan.  
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