
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sektor perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan 

pertumbuhan ekonomi nasional. Peran tersebut diwujudkan dalam fungsi utamanya 

sebagai lembaga intermediasi antara debitur dan kreditur, yaitu sebagai institusi 

yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan 

bank dianggap sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara. Gambar 1 

menunjukan berdasarkan total aset sistem keuangan, industri perbankan masih 

mendominasi sistem keuangan di Indonesia dengan pangsa pasar industri sebesar 

78,6%. Melihat penguasaan perbankan terhadap aset sistem keuangan yang 

dominan maka kondisi stabilitas sistem keuangan masih sangat dipengaruhi oleh 

kestabilan industri perbankan.  

Sumber : IDX Yearly Statistic (2014) 

Gambar 1 Komposisi aset lembaga keuangan per Juni 2014 

Perkembangan   di   dunia   perbankan yang sangat pesat serta tingkat 

kompleksitas yang tinggi dapat berpengaruh terhadap performa suatu bank. 

Kompleksitas usaha perbankan yang tinggi dapat meningkatkan risiko yang 

dihadapi oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Permasalahan perbankan di 

Indonesia antara lain disebabkan depresiasi rupiah dan peningkatan   suku   bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sehingga menyebabkan meningkatnya kredit 

bermasalah. Lemahnya kondisi internal bank seperti manajemen yang kurang 

memadai, pemberian kredit kepada kelompok atau grup usaha sendiri serta modal 

yang tidak dapat menutupi terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh bank tersebut 

menyebabkan kinerja bank menurun. 

Sesuai dengan pengertian bank menurut UU-RI No.10/1998 tentang 

perbankan, bahwa “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 
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hidup rakyat banyak”. Pasal 29 dikatakan bahwa “Mengingat bank terutama bekerja 

dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, 

setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan 

masyarakat padanya”. Berdasarkan kedua penjelasan tersebut  dapat disimpulkan 

bahwa melalui kegiatan pokok bank  diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Untuk dapat meningkatkan taraf hidup rakyat, tentu  diperlukan 

modal kepercayaan masyarakat dan kepercayaan ini akan diberikan hanya kepada 

bank yang sehat, dengan demikian tingkat kesehatan bank sangat erat hubungannya 

dengan kepercayaan masyarakat terhadap bank. 

 

Sumber : IDX Yearly Statistic (2010-2014) 

Gambar 2 Pertumbuhan jumlah perusahaan perbankan periode 2010-2014 

Berdasarkan  Gambar 2 dapat diketahui bahwa jumlah bank yang terdaftar di 

BEI pada periode 2010-2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 

2010 terdapat 31 bank yang terdaftar di BEI, tahun 2011 terdapat 31 bank yang 

terdaftar, tahun 2012 terdapat 32 bank yang terdaftar, tahun 2013 terdapat 36 bank 

yang terdaftar dan pada tahun 2014 terdapat 40 bank yang terdaftar di BEI. Hal ini 

menunjukkan adanya pertumbuhan bisnis perusahaan perbankan yang dapat dilihat 

dari peningkatan jumlah bank pada tahun 2010-2014 yang terdaftar di BEI. 

Peningkatan pada jumlah bank diikuti juga dengan peningkatan profit pada 

subsektor perbankan tahun 2010-2014. Peningkatan profit pada Gambar 3 

diproyeksikan melalui rasio ROA (Return on asset), rasio ROA bertujuan  untuk  

mengukur  kemampuan perusahaan dalam  menghasilkan  laba melalui penanaman 

dana pada seluruh aktiva produktif (Setyawati 2010).  Gambar 3 menunjukan 

adanya perkembangan yang baik dalam pertumbuhan ROA yang dapat dilihat dari  

garis tren yang meningkat dari tahun 2010-2014. Pertumbuhan ROA menunjukkan 

prospek perusahaan yang semakin baik karena adanya potensi peningkatan 

keuntungan yang diperoleh perusahaan. Hal inilah yang dianggap investor sebagai 

sinyal positif dari perusahaan sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor 

serta akan mempermudah manajemen perusahaan untuk menarik modal dalam 

bentuk saham untuk menaikkan permintaan saham yang secara tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap peningkatan harga saham tersebut di pasar modal. 
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 Sumber : IDX Yearly Statistic (2010-2014) 

Gambar 3  Perkembangan rata-rata ROA pada 20 bank yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2010-2014 

Secara umum harga saham pada subsektor bank mengalami fluktuasi pada 

setiap tahunnya, namun garis trend yang menurun menunjukkan bahwa hal ini 

berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah bank yang terdaftar dan 

peningkatan pada rasio profitabilitas pada periode 2010-2014 di BEI yang setiap 

tahunnya mengalami peningkatan seperti yang dapat dilihat pada gambar 4. Adanya 

tren penurunan pada harga saham pada tahun 2010-2014 yang  tidak terlepas dari 

kondisi internal dan eksternal perusahaan, dimana selama tahun 2011 terjadi krisis 

global di kawasan Eropa dan melemahnya perekonomian Amerika Serikat yang 

akhirnya berdampak pada perekonomian di Indonesia khususnya sub sektor bank.  

Sumber : Sumber : IDX Yearly Statistic (2010-2014) 
Gambar 4 Perubahan harga rata-rata  saham bank periode 2010-2014 

Krisis global pada awal tahun 2008 yang dipicu oleh krisis Subprime Mortage 

di Amerika Serikat menyebabkan perusahaan-perusahaan pemberi pinjaman 
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Subrime Mortage mengalami kepailitan. Fenomena tersebut memiliki dampak 

terhadap kondisi makroekonomi ASEAN sehingga pasar ASEAN mengalami krisis 

ekonomi. Kondisi krisis ini membuat sentimen negatif bagi perbankan seperti Bank 

Central Asia, Bank Danamon dan Bank Mega yang mewakili sektor bank umum 

swasta nasional devisa yang harga sahamnya cenderung turun. 

Taufik (2009) menyatakan bahwa pada akhir tahun 2008, Bank Century 

mengejutkan dunia perbankan Indonesia yang dimulai dengan peristiwa gagal 

kliring yang dilakukan oleh para nasabah bank tersebut. Bank Century sebagai 

penjual reksadana fiktif yang akhirnya bank tersebut mengalami negatif pada rasio 

Capital Adequacy Ratio (CAR). Mengingat kasus Bank Century tersebut, Bank 

Indonesia harus lebih waspada dalam melakukan pengawasan karena apabila hal 

tersebut tidak dilakukan maka publik akan menilai bahwa Bank Indonesia lemah 

dalam melakukan pengawasan perbankan dan hal itu akan membuat kepercayaan 

nasabah memudar. 

Fenomena yang terjadi pada subsektor perbankan tersebut tentu saja akan 

mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang kemudian berakibat pada 

turunnya minat investor untuk membeli saham perbankan. Investor tidak begitu saja 

melakukan pembelian saham. Beberapa penilaian dilakukan oleh investor sebelum 

melakukan pembelian saham. Untuk menjaga kepercayaan nasabah dan investor 

akan dunia perbankan, maka bank wajib untuk memberikan informasi tentang 

posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. 

Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan sangat umum untuk 

digunakan dalam meramalkan atau menilai kinerja perusahan. Dengan demikian 

investor dapat menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi 

yang terkait dengan investasinya pada suatu perusahaan. Menurut Christanti dan 

Mahastanti (2013) pemberitaan atau ulasan di media keuangan dan laporan 

keuangan perusahaan menjadi faktor penentu yang penting dalam penilaian investor 

terhadap perusahaan. Kinerja keuangan yang baik dapat mencerminkan harga 

saham yang baik, harga saham akan naik jika semakin banyak investor yang 

membeli saham perusahaan begitu pula sebaliknya.  

Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak dipilih investor 

dalam pasar modal (Chen et al. 2007). Harga saham adalah nilai suatu saham yang 

mencerminkan kekayaan perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, dimana 

perubahan atau fluktuasinya sangat ditentukan oleh kekuatan penawaran dan 

permintaan yang terjadi di Bursa karena harga saham mencerminkan kepemilikan 

atas suatu perusahaan (Sulistyastuti 2012). Semakin baik kinerja keuangan suatu 

perusahaan semakin tinggi laba usahanya dan semakin banyak keuntungan yang 

dapat dinikmati oleh pemegang saham, juga semakin besar kemungkinan harga 

saham akan naik. Di Bursa Efek hal tersebut akan direspon oleh pasar dalam bentuk 

kenaikan harga saham. Dengan nilai yang tinggi membuat para investor tertarik 

untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham, akan 

tetapi saham yang memiliki kinerja baik sekalipun, harganya bisa saja turun karena 

keadaan pasar. 

Harga sebuah saham sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan 

penawaran, harga suatu saham akan cenderung naik bila suatu saham mengalami 

kelebihan permintaan dan cenderung turun jika terjadi kelebihan penawaran. 

Perubahan harga saham di pasar terjadi karena faktor permintaan dan penawaran. 
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Terdapat berbagai variabel yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, baik 

yang rasional maupun yang irrasional. Pada umumnya, kenaikan harga atau 

penurunan harga dapat terjadi secara bersama-sama. Perubahan harga saham secara 

teoritis bermula dari aktivitas para pemodal (investor) mengestimasi pendapatan 

dan resiko untuk menentukan nilai saham dengan menggunakan data historis 

perusahaan. 

Penilaian terhadap kinerja suatu bank dilakukan dengan melakukan analisis 

terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan bank memberikan informasi 

kepada pihak di luar bank, misalnya bank sentral, masyarakat umum, dan investor, 

mengenai gambaran posisi keuangannya, yang lebih jauh dapat digunakan pihak 

eksternal untuk menilai besarnya risiko yang ada pada suatu bank. Laporan 

keuangan ini juga memberikan gambaran mengenai perkembangan bank yang 

bersangkutan untuk dilakukan penilaian kesehatan bank. Terdapat fenomena 

menarik terkait dengan kondisi industri perbankan Indonesia yang mencerminkan 

kinerja profitabilitas dan efisiensi operasional yang tidak sehat dan berkelanjutan 

(Widiarti et al. 2015). Adanya fenomena pada subsektor perbankan yang berdapak 

pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dapat diatasi 

dengan adanya transparansi pada kondisi bank tersebut dengan melakukan 

penilaian pada kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank bertujuan untuk 

menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang 

sehat dan tidak sehat karena kegiatannya menyangkut uang masyarakat dan 

kepercayaan yang diberikan. Kesehatan atau kondisi keuangan bank merupakan 

kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, 

masyarakat pengguna jasa bank.  

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang penilaian kesehatan 

untuk menilai kinerja perusahaan perbankan menggunakan pendekatan risiko (Risk-

Based Bank Rating) yang meliputi empat faktor pengukuran, yaitu profil risiko (risk 

profile), Good Corporate Governance (GCG), rentabilitas (earnings), dan 

permodalan (capital) yang selanjutnya disingkat dengan RGEC. RGEC merupakan 

metode penilaian kinerja keuangan bank yang merujuk pada peraturan Bank 

Indonesia no. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian kinerja keuangan bank umum. 

Metode RGEC merupakan tata cara penilaian bank yang menggantikan tata cara 

penilaian bank sebelumnya yaitu CAMELS (Capital, Asset Quality, Management, 

Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risks). 

Berbagai indikator kinerja perusahaan dapat turut mempengaruhi 

pergerakan harga saham sehingga terjadi fluktuasi harga saham misalnya ROE dan   

BOPO yang merupakan bagian dari earning. Menurut Polii et al. (2014) ROE 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham, semakin tinggi ROE semakin baik 

kinerja perusahaan dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan keuntungan 

bagi pemegang saham. Penelitian Anisma (2012) menyebutkan bahwa rasio 

keuangan BOPO berpengaruh signifikan terhadap harga saham karena apabila 

BOPO naik berarti kinerja perusahaan buruk sehingga akan berdampak pada harga 

saham. Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya 

operasional serta kurangnya kemampuan untuk meningkatkan pendapatan 

operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien 

dalam mengelola usahanya. Sebagai investor  harus dapat memperkirakan 

pergerakan dari tingkat inflasi agar resiko yang diambil tidak mengurangi tingkat 

keuntungan dengan hasil yang maksimal. 
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Latar belakang di atas menunjukan bahwa rasio keuangan dapat digunakan 

untuk menilai tingkat kesehatan bank, namun belum diketahui apakah rasio-rasio 

dalam kesehatan bank tersebut berpengaruh terhadap perubahan harga saham pada 

perusahaan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini 

akan membahas tingkat kesehatan bank berdasarkan analisis RGEC  pada  laporan  

keuangan  auditan  yang  dikeluarkan  oleh  bank  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2014 dan pengaruhnya terhadap harga saham.  

 

Perumusan Masalah 

Penilaian terhadap kinerja suatu bank dilakukan dengan melakukan analisis 

terhadap laporan keuangannya. Kinerja perusahaan dapat diketahui melalui laporan 

keuangan, kinerja keuangan yang baik dapat mencerminkan harga saham yang baik. 

Harga saham akan naik jika semakin banyak investor yang membeli saham 

perusahaan begitu pula sebaliknya. Laporan keuangan ini juga memberikan 

gambaran mengenai perkembangan bank yang bersangkutan untuk dilakukan 

penilaian kesehatan bank.  

Terdapat fenomena menarik terkait dengan kondisi industri perbankan 

Indonesia yang mencerminkan kinerja profitabilitas dan efisiensi operasional yang 

tidak sehat dan berkelanjutan (Widiarti et al. 2015). Selain itu adanya peningkatan 

jumlah bank yang menunjukkan adanya pertumbuhan bisnis perusahaan perbankan, 

namun hal ini berbanding terbalik dengan harga saham pada subsektor bank yang 

cenderung menurun tiap tahunnya. Adanya kasus pada Bank Century menimbulkan 

penurunan kepercayaan masyarakat terhadap subsektor perbankan. Bank Indonesia 

kemudian mengeluarkan peraturan baru pada penilaian kesehatan perbankan yang 

lebih menitik beratkan pada resiko yang dihadapi bank untuk mengembalikan 

kepercayaan masyarakat.  Penilaian kesehatan bank bertujuan untuk menentukan 

apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak 

sehat karena kegiatannya menyangkut uang masyarakat dan kepercayaan yang 

diberikan. Kesehatan atau kondisi keuangan bank merupakan kepentingan semua 

pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna 

jasa bank.  

Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang,  maka  permasalahan  pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perkembangan dan tingkat kesehatan bank dari rasio-rasio kinerja 

keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014 

menggunakan pendekatan RGEC? 

2. Bagaimana pengaruh rasio-rasio yang digunakan pada RGEC terhadap harga 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 2010-2014? 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis perkembangan dan tingkat kesehatan bank dari rasio kinerja 

keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014 

menggunakan pendekatan RGEC. 

2. Menganalisis pengaruh rasio-rasio yang digunakan pada RGEC terhadap harga 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 2010-2014. 
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Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi bank 

Memberikan masukan bagi bank dalam mengambil keputusan yang lebih baik 

dalam pengelolaan dan efektivitas kinerja bank yang bersangkutan serta untuk 

memperbaiki kinerja bank agar lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan 

kualitas bank di mata masyarakat. 

2. Bagi peneliti lain 

Sebagai bahan acuan bagi penulis lainnya dalam melakukan penelitian 

berkaitan dengan tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC dan 

pengaruhnya terhadap harga saham. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rekomendasi dan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada saham subsektor 

perbankan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada data keuangan annual report 

berupa rasio keuangan NPL, LDR, ROE, NIM, BOPO, CAR dan laporan 

pelaksanaan hasil self assessment Good Coorporate Governance selama lima tahun 

terakhir (2010 –2014) dan melihat perkembangan Kesehatan Bank dari rasio 

tersebut, serta harga saham bank. Penelitian ini difokuskan pada bank-bank yang 

terdaftar dan tidak mengalami delisting di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama lima 

tahun terakhir (2010-2014) dan menerbitkan laporan keuangan yang telah 

dilaporkan dan dipublikasikan . 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Saham 

Pengertian Saham  

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan 

sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang 

dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya. Menurut Husnan (2005), 

saham 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.  

Saham merupakan salah satu dari beberapa alternatif yang dapat dipilih 

untuk berinvestasi. Investasi dengan membeli saham suatu perusahaan berarti 

investor telah menginvestasikan dana dengan harapan akan mendapatkan 

keuntungan dari hasil penjualan kembali saham tersebut. Wujud saham adalah 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut dan porsi kepemilikan 

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan dalam perusahaan 

tersebut   (Darmadji dan Fakhruddin 2001). 




