
1  PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Pada tahun 2012 Bank Indonesia selaku regulator perbankan di Indonesia 

mengeluarkan peraturan No. 14/26/PBI/2012. Peraturan ini dibuat untuk 

memperkuat perekonomian Indonesia secara umum. Tujuannya untuk mendorong 

perusahaan perbankan memperkuat modal inti yang dimilikinya sehingga 

diharapkan pada akhirnya akan mendorong perputaran uang yang ada di 

masyarakat. Pada peraturan ini perusahaan perbankan diklasifikasi berdasarkan 

besarnya modal inti yang dimilikinya sebagai berikut :  

a) BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari 

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) 

b) BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar 

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari 

Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) 

c) BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar 

Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari 

Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah) 

d) BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar 

Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah). 

Lebih lanjut peraturan ini mengatur mengenai kegiatan atau aktifitas usaha 

perbankan dan izin jaringan kantor pada masing-masing kelompok. Kegiatan 

usaha yang diatur dalam peraturan tersebut mencakup besarnya modal ditanam 

pada perusahaan lain (anak perusahaan), komposisi jenis kredit sampai dengan 

jenis produk yang dapat disediakan oleh perusahaan. Selain mengatur kegiatan 

usaha, peraturan ini juga mengatur mengenai jumlah dan lokasi jaringan kantor 

yang dimiliki perusahaan. Hal ini juga dengan mengacu terhadap besarnya modal 

inti yang dimilikinya. 

Di sisi penanaman modal pada perusahaan lain, peraturan ini membatasi 

besarnya penanaman modal oleh perusahaan. Kelompok dengan modal inti lebih 

kecil hanya dapat melakukan penyertaan modal lebih sedikit dibandingkan 

kelompok dengan modal inti yang lebih besar. Batasan besarnya modal yang 

boleh ditanamkan adalah berdasarkan prosentase terhadap modal bank itu sendiri. 

Masing-masing kelompok memiliki batas prosentase yang berbeda beda. 

Kelompok dengan modal inti yang lebih besar diberikan batasan prosentase yang 

lebih besar untuk menanamkan modal pada perusahaan lain. Sebaliknya 

perusahaan dengan modal inti lebih kecil, hanya diperkenankan menanamkan 

modal dalam prosentase yang lebih kecil.  

Dalam hal penyaluran kredit, aturan ini mengatur mengenai diversifikasi 

kredit yang dilakukan dengan mengatur komposisi antara penyaluran kepada 
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sektor usaha produktif dengan sektor konsumsi. Bank dalam kelompok lebih besar 

memiliki prosentase batas minimum penyaluran kredit usaha produktif yang lebih 

besar. Di sisi lain, dalam hal menyalurkan kredit konsumsi. secara lebih rinci bank 

diwajibkan untuk menyalurkan pada kredit kepemilikan rumah minimal sebesar 

75% dari total pembiayaan kredit konsumsinya. Bila mengacu pada temuan 

Christianti (2011), hal ini berpengaruh kepada profitabilitas bank.` 

 Klasifikasi ini juga membatasi produk yang dapat ditawarkan perusahaan. 

Kelompok dengan modal inti yang lebih besar dapat mengeluarkan produk yang 

lebih beragam dan lebih kompleks. Sebagai contoh, Kelompok BUKU 3 dapat 

menjual produk treasury yang lebih kompleks dibandingkan kelompok BUKU 2 

tetapi tidak melebihi kompleksitas yang diperkenankan pada Kelompok BUKU 4. 

Sedangkan bagi kelompok BUKU 1 hanya dapat melakukan perdagangan valuta 

asing tanpa diperbolehkan menjual produk treasury. Selain itu kelompok yang 

lebih besar juga dapat melakukan jasa keagenan dan kerjasama dengan pihak 

lainnya, sedangkan hal ini tidak diperkenankan bagi kelompok BUKU 1 yang 

memiliki modal inti lebih kecil. Hal ini tentunya mempengaruhi diversifikasi 

revenue perusahaan terutama pada non interest income. Bila mengacu pada 

temuan Sawada (2011), hal ini berpengaruh kepada return saham perbankan. 

Dalam hal pengaturan jaringan kantor, peraturan ini juga menetapkan 

batasan jaringan kantor dapat dimiliki perusahaan berdasarkan modal inti 

perusahaan. Penerapan aturan mengenai pembukaan jaringan kantor lebih rinci 

diatur dalam SE BI No. 15/7/DPNP. Aturan ini mensyaratkan pembukaan jaringan 

kantor dengan mengacu kepada modal inti dan aturan zona jaringan kantor. 

Temuan Nurwati et al. (2014) menyatakan bahwa faktor jaringan kantor bagi 

perusahaan perbankan berpengaruh kepada kemampuan perusahaan meningkatkan 

market share.  Lebih lanjut bila dihubungkan dengan temuan dari Lee (2002), 

maka hal ini berdampak kepada profitabilitas perusahaan dalam menjalankan 

bisnisnya.  

Dengan adanya aturan klasifikasi ini diharapkan para pemilik dan 

manajemen bank akan berusaha untuk menaikan kelas perusahaan mereka ke 

klasifikasi yang lebih tinggi. Ini dilakukan dengan meningkatkan besarnya modal 

inti yang dimiliki masing-masing perusahaan. Hal ini juga secara tidak langsung 

menyiratkan bahwa, pada industri perbankan untuk menjadi kuat tidak cukup 

hanya dengan pemenuhan standar kesehatan bank tetapi juga dengan 

memperbesar ukuran perusahaan perbankan yang telah ada. 

Seperti juga perusahaan-perusahaan dalam bidang lainnya, banyak 

perusahaan perbankan yang terdaftar di pasar modal. Data Bursa Efek Indonesia 

(BEI) menunjukan, pada desember 2014 terdapat 40 perusahaan yang terdaftar di 

bursa.  Di bursa saham, salah satu indikator keberhasilan perusahaan diukur dari 

naik turunnya return saham perusahaan. Maka dari itu, banyak pihak yang 

melakukan analisis prediksi terhadap return saham. Salah satu cara dalam 

melakukan prediksi return saham dilakukan dengan melihat berbagai variabel 
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internal perusahaan.  Faktor internal mencakup berbagai variabel seperti kinerja 

perusahaan, lama perusahaan telah melakukan IPO, ukuran perusahaan, dsb. 

Salah satunya  cara analisis kinerja perusahaan adalah dengan melihat 

kepada profitabilitas perusahaan.  Lesáková (2007) mengatakan bahwa analisis 

rasio profitabilitas banyak digunakan oleh manajer, kreditur dan investor. Hal ini 

karena rasio profitabilitas dapat mengungkapkan banyak hal mengenai kondisi 

perusahaan. Senada dengan pemikiran tersebut, hasil penelitian Deitiana (2001) 

menunjukan bahwa rasio profitabilitas memiliki pengaruh paling signifikan 

terhadap harga saham dibandingkan dengan variabel lain pada penelitian tersebut. 

 

 

Sumber : Data Website BEI dan Data Website OJK yang diolah kembali. 

Gambar 1  Komposisi Kelompok Bank yang terdaftar di BEI tahun 2009 -2014 

 

Berbagai penelitian terkait hubungan profitabilitas terhadap return saham 

telah banyak dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian Artha et al. (2014), 

Purnamasari (2015), Kabajeh et al. (2012) menunjukan bahwa variabel ROA dan 

ROE berpengaruh terhadap harga saham. Berbeda dengan hasil penelitian 

tersebut, hasil penelitian Husaini (2012) menunjukan hanya ROA yang 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan untuk varibel ROE tidak 

berpengaruh signifikan. Untuk variabel NPM, serupa dengan temuan Sha (2015). 

Kedua penelitian tersebut menunjukan variabel NPM tidak berpengaruh secara 

signifikan. 

Faktor lamanya perusahaan telah melakukan IPO juga merupakan variabel 

lainnya yang diyakini dapat mempengaruhi return saham. Umumnya banyak 

pihak melihat hal ini sebagai salah satu tolak ukur kematangan perusahaan. Garza 

(2008) menyatakan bahwa perusahaan yang masih baru memiliki sejarah yang 

lebih pendek, sehingga investor seringkali lebih sulit untuk mengukur potensi 

pertumbuhan dan nilai perusahaan pada saat ini dapat berkontribusi menghasilkan 

ekspektasi yang over optimis terhadap potensi perusahaan tersebut.  Faktor 

BUKU 1 
21% 

BUKU 2 
32% 

BUKU 3 
36% 

BUKU 4 
11% 

Komposisi Kelompok Perbankan 

BUKU 1 BUKU 2 BUKU 3 BUKU 4



      4   

 

lamanya perusahaan juga dapat menunjukan kemampuan perusahaan bertahan 

hidup. Penelitian  Fama et al. (2004) menunjukan bahwa lebih dari separuh 

perusahaan yang melakukan IPO, pada akhirnya melakukan delisting, merger atau 

diakusisi. Hal-hal ini tentunya berpengaruh kepada keputusan investor yang pada 

akhirnya berpengaruh pada return saham perusahaan.   

Variabel lain yang juga banyak diyakini oleh para investor dapat 

mempengaruhi return saham adalah ukuran perusahaan. Triguerios (2000) 

menyatakan bahwa sebenarnya belum ada definisi yang baku atau empiris untuk 

“Ukuran Perusahaan”. kebanyakan peneliti menghubungkannya dengan jumlah 

pegawai, Total Asset dan Market Capitalization. Senada dengan pendapat 

tersebut, Rosydah et al. (2012) menyatakan bahwa pada perbankan ukuran 

perusahaan lebih cenderung dilihat total assetnya mengingat produk utamanya 

adalah pembiayaan dan investasi. Pendapat ini dapat dipahami bahwa dalam 

melihat ukuran perusahaan, hal ini tergantung variabel yang akan digunakan 

menjadi tolak ukurnya.  

Jónsson (2007) menyatakan banyak yang berpendapat bahwa semakin 

besar perusahaan maka semakin baik profitabilitas perusahaan tersebut. Hal ini 

didasarkan oleh banyak hal antara lain, pemikiran bahwa perusahaan yang lebih 

besar cenderung memiliki sumberdaya lebih besar, marketshare lebih besar dan 

memiliki manajemen lebih baik karena mampu menghire manajer yang lebih baik 

yang seringkali memerlukan bayaran yang lebih tinggi. Selain itu perusahaan yang 

lebih besar juga dianggap memiliki resiko yang lebih kecil serta lebih mapan. 

Banyak penelitian yang telah dilakukan terkait ukuran perusahaan, salah 

satunya adalah Banz (1981) yang membandingkan adjusted risk return antara 

perusahaan besar dan perusaahaan kecil dari sampel saham New York Stock 

Exchange (NYSE) tahun 1926 sampai dengan 1975. Hasil penelitiannya telah 

mengejutkan banyak pihak dimana hasilnya menunjukan bahwa perusahaan yang 

ukurannya lebih kecil ternyata lebih memberikan adjusted risk return yang lebih 

baik. Senada dengan Banz, terdapat beberapa penelitian yang menyatakan terdapat 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap return saham seperti Phillips et al. (2009) 

yang meneliti Perusahaan Sektor Retail dan Jasa yang termasuk dalam daftar 

FSSB-USA dengan membandingkan financial ratio perusahaan tersebut dan 

hasilnya yang menyatakan terdapat perbedaan yang kuat antara kinerja perusahaan 

kecil dan perusahaan besar. Selain itu  Van Dijk (2011) yang meneliti US Equity 

serta  Kazemi dan Kazemikhasragh (2013) yang meneliti 50 saham perusahaan di 

Teheran juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari ukuran perusahaan 

terhadap return saham. 

Meskipun begitu, tidak semua penelitian terkait ukuran perusahaan 

menyatakan hal yang sama.  Sackley (1990) yang meneliti bank komersial di 

Amerika menyimpulkan bahwa secara umum tidak ada pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap return. Akan tetapi hal ini harus didasarkan kepada assumsi 

normalitas data yang ada karena pada jumlah sampel yang sedikit perbedaan 

asumsi ini menunjukan hasil yang berbeda. Chou et al. (2004) meneliti 
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perusahaan non keuangan di New York Stock Exchange (NYSE), American Stock 

Exchange (AMEX), dan Nasdaq. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa 

pengaruh ukuran perusahaan sudah tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

sejak tahun 1981. Jónsson (2007) yang meneliti perusahaan di Islandia juga 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. Shafana et al. (2013) meneliti 12 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Milanka juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku expected stock return. 

Dengan diterapkannya PBI No. 14/26/PBI/2012, hal ini menyiratkan 

bahwa bahwa terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perbankan. 

Disisi lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak pihak yang 

berpendapat variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham. 

Maka menarik untuk diteliti dampak dari penerapan  peraturan ini kepada return 

saham sub sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia.  

 

Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti pada 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah rasio profitabilitas perusahaan berpengaruh kepada return saham 

perbankan? 

2. Apakah ukuran perusahaan perbankan berpengaruh kepada return saham? 

3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh rasio profitabilitas terhadap return 

saham antara periode sebelum dan sesudah penerapan PBI  

4. Apakah terdapat perbedaan pengaruh ukuran perusahaan profitabilitas 

terhadap return saham antara periode sebelum dan sesudah penerapan PBI  

 

Tujuan Penelitian. 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh rasio profitabilitas dalam mempengaruhi return 

saham. 

2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap return saham. 

3. Membandingkan pengaruh rasio profitabilitas terhadap return saham antara 

periode sebelum dan sesudah penerapan PBI. 

4. Membandingkan pengaruh ukuran perusahaan terhadap return saham antara 

periode sesudah penerapan PBI 

Manfaat Penelitian. 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Penulis, Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pengaruh 

kebijakan modal kerja terhadap kinerja perusahaan. 



      6   

 

2. Manajemen Perusahaan, Bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan 

dalam membuat keputusan dalam rangka meningkatkan market value 

perusahaan. Investor,  

3. Investor yang hendak melakukan investasi pada saham perbankan. 

4. Peneliti Selanjutnya, sebagai referensi untuk penulisan karya ilmiah dengan 

topik penelitian yang sama 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan mengambil dari perusahaan perbankan yang ada 

dalam rentang waktu  2010 sampai dengan tahun 2014.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Pengertian Return Saham. 

 

Tujuan dalam melakukan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan 

dari investasi tersebut. Pada investasi saham, terdapat 2 jenis keuntungan yang 

bisa didapat yaitu dari kenaikan atau penurunan harga saham atau capital 

gain/capital loss dan dari pendapatan dividen.  Maka untuk menghitung 

pendapatan dari investasi saham, Van Horne (2002) menyatakan bahwa rumus 

yang digunakan adalah sebagi berikut : 

 

   
           

  
 

Rt = Return periode t 

D   = Dividen 

Pt   = Periode ke t 

Pt-1 = Periode ke t-1 

 

Capital Gain. 

Salah satu keuntungan yang bisa didapat oleh investor dari investasinya 

adalah Capital Gain. Adapun capital gain menurut Gitman dan Zutter (2012) 

adalah “The amount by which the sale price of an asset exceeds the amount of 

asset’s purchase price”. Sebaliknya dari kalimat tersebut dapat disimpulkan untuk 

harga asset yang berada dibawah harga belinya adalah capital loss. 
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