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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 telah berhasil 

menjatuhkan kondisi perekonomian global termasuk Negara Indonesia. Krisis 

perekonomian yang disebabkan oleh semakin besarnya hutang jangka pendek 

Indonesia terhadap luar negeri, melemahnya sistem perbankan di Indonesia yang 

disebabkan oleh kondisi perbankan tidak sehat, tidak jelasnya arah perubahan 

politik di Indonesia, dan perkembangan situasi politik yang tidak stabil 

menjadikan kegiatan perekonomian di Indonesia melemah. Melemahnya kegiatan 

perekonomian secara menyeluruh menyebabkan pula terganggunya fungsi dari 

sektor keuangan khususnya sektor perbankan. Dimulai dengan terganggunya 

fungsi intermediasi yang menyebabkan alokasi dana ke sektor produktif tidak 

optimal sampai terhambatnya efektivitas kebijakan moneter disebabkan oleh 

kondisi perbankan yang tidak sehat. Mengingat krisis yang terjadi pada 

pertengahan tahun 1997 disebabkan salah satunya oleh kondisi perbankan yang 

tidak sehat, maka agar perekonomian Indonesia terus berkembang sudah 

seharusnya sektor perbankan memelihara kesehatannya. 

Bank sendiri merupakan lembaga penghimpun dan penyalur dana. 

Menurut UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah 

dengan UU No 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2, 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 hidup rakyat banyak.” 

Bank sebagai lembaga intermediasi yang mampu menghimpun dan 

menyalurkan dana dari pihak ketiga, dimana seluruh kegiatannya berorientasi 

kepada kepercayaan nasabahnya terutama pemilik dana. Jika kepercayaan nasabah 

dan pemilik dana terhadap suatu bank hilang maka akan dipastikan bank tersebut 

akan mengalami kesulitan. Sehingga bank perlu memelihara tingkat kesehatannya 

agar kepercayaan nasabah dan pemilik dana tetap terjaga. 
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Dalam memelihara tingkat kesehatannya, bank dituntut untuk terus 

meningkatkan kinerjanya agar dapat menarik kepercayaan nasabah dan pemilik 

dana. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan maka bank membutuhkan 

tambahan dana. Bank dapat memperoleh tambahan dana dengan cara internal 

maupun eksternal. Penimbunan laba ditahan dengan cara tidak membagikan 

dividen kepada pemegang saham merupakan cara internal yang dapat dilakukan 

bank dalam upaya memperoleh tambahan dana. Tetapi cara tersebut terbatas 

dengan adanya keterbatasan bank dalam kemampuan menghasilkan laba juga 

keterbatasan pemegang saham dalam menyetorkan kembali dana yang dibutuhkan 

oleh bank. Sedangkan cara memperoleh dana secara eksternal dapat diperoleh 

dengan adanya penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar modal. 

Pasar Modal merupakan tempat dimana terjadinya permintaan dan 

penawaran atas surat berharga. Para penanam dana dan perusahaan bertemu di 

pasar modal dalam rangka tawar menawar surat berharga. Menurut UU No. 8 

tahun 1995 tentang Pasar Modal, “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek.” 

Bagi perusahaan yang telah go public dengan menerbitkan saham dan 

menjualnya kepada investor melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), pasar modal 

merupakan sumber dana untuk meningkatkan permodalan. Sedangkan bagi 

investor, pasar modal merupakan tempat untuk menanamkan dana pada suatu 

perusahaan atau emiten dengan membeli saham perusahaan yang dikehendaki 

yang kemudian hal ini disebut dengan investasi. 

Pasar modal merupakan pasar yang memperjualbelikan instrumen 

keuangan jangka panjang. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Darmadji dan 

Fakhruddin (2011:1) “Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrument 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang 

ataupun modal sendiri.” Instrumen keuangan jangka panjang yang 

diperjualbelikan seperti surat berharga, saham, obligasi, waran, dan instrumen 
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keuangan jangka panjang lainnya. Saham merupakan salah satu instrumen 

keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan dalam pasar modal. 

Saham dapat dikatakan sebagai tanda kepemilikan seseorang atau badan 

dalam suatu perusahaan. Saham dikeluarkan oleh emiten yang telah go pulic dan 

sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penerbitan saham oleh perusahaan 

merupakan upaya dalam mendapatkan tambahan dana. Husnan dan Pudjiastuti 

(2006:7) mengemukakan bahwa “Bagi perusahaan yang mengeluarkan saham di 

pasar modal, harga saham yang diperjualbelikan di bursa merupakan indikator 

nilai perusahaan.” 

Nilai perusahaan merupakan kondisi yang telah dicapai oleh perusahaan 

yang sanggup dibayar oleh investor. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai 

perusahaan pun akan baik, sebaliknya apablia kinerja perusahaan buruk maka 

akan berpengaruh buruk pula pada nilai perusahaan. Semakin baik kinerja 

perusahaan maka semakin banyak pula investor yang tertarik untuk menanamkan 

dananya pada perusahaan. Nilai perusahaan akan tercermin dalam harga saham 

emiten. Harga saham merupakan nilai yang tergantung pada lembar saham yang 

diterbitkan emiten. 

Harga saham terbentuk oleh hukum ekonomi atas permintaan dan 

penawaran yang terjadi di pasar modal atau bursa efek yang dilatarbelakangi oleh 

harapan menadapatkan keuntungan. Harga saham dapat menunjukkan bagaimana 

nilai perusahaan suatu emiten. Nilai perusahaan ditunjukkan oleh bagaimana 

kinerja emiten. Harga saham akan berfluktuasi sesuai dengan permintaan dan 

penawaran atas saham tersebut. Pada tahun 2013-2016 Indeks Harga Saham Sub 

Sektor Perbankan menunjukkan fluktuasi yang terus bergerak. Hal ini dapat 

dilihat dalam tabel 1.1 yang menunjukkan indeks harga saham sub sektor bank 

yang berfluktuatif, sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Indeks Harga Saham Sub Sektor Bank Tahun 2013-2016 

Tahun Nilai Dasar (Bill.) Nilai Pasar (Bill.) Indeks 

2013 894.282 894.282 100 

2014 894.282 1.222.294 136,6 

2015 894.282 1.132.972 126,7 

2016 894.282 1.339.854 149,8 

Sumber: Data Diolah 

 

Gambar 1.1 

Indeks Harga Saham Sub Sektor Bank Tahun 2013-2016 

 

Berdasarkan gambar 1.1 indeks harga saham sub sektor perbankan 

mengalami fluktuasi ditunjukkan dengan naik dan turunnya harga saham. Dengan 

melihat fenomena di atas seharusnya harga saham sub sektor perbankan terus 

bergerak naik agar investor tertarik untuk menanamkan dananya. Tetapi pada 

kenyataannya masih terdapat beberapa harga saham perusahaan perbankan yang 

bergerak turun. Hal ini bertolak belakang dengan idealnya pergerakan harga 

saham yang seharusnya terus bergerak naik. Berikut merupakan harga saham 

perusahaan perbankan yang cenderung mengalami penurunan pada tahun 2013-

2016, disajikan dalam tabel 1.2 : 
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Tabel 1.2 

Daftar Harga Saham Bank Umum Konvensional yang Mengalami 

Penurunan Tahun 2013-2016 

No 
Kode 

Saham 

Harga Saham 
Turun (%) 

2013 2014 2015 2016 

1 BABP 133 84 70 68 48.87 

2 BBMD 1,570 1,600 1,560 1,500 4.45 

3 BDMN 3,775 4,525 3,200 3,710 1.72 

4 BEKS 84 80 53 57 32.14 

5 BKSW 450 410 290 320 28.88 

6 BNGA 920 835 595 845 8.15 

7 BNLI 1,260 1,505 945 555 55.95 

8 BTPN 4,300 3,950 2,400 2,640 38.60 

9 BVIC 125 120 105 107 14.4 

10 NOBU 590 760 452 540 8.47 

Sumber: idx statistic, www.idx.co.id (diolah kembali) 

 

 

Gambar 1.2 

Harga Saham Bank Umum Konvensional yang Mengalami Penurunan 

Tahun 2013-2016 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat harga saham 10 perusahaan 
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antaranya adalah Bank MNC Internasional Tbk mengalami penurunan sebesar 

48,87%, Bank Mestika Dharma Tbk mengalami penurunan sebesar 4,45%, Bank 

Danamon Indonesia Tbk mengalami penurunan sebesar 1,72%, Bank 

Pembangunan Daerah Banten Tbk mengalami penurunan sebesar 32,14%, Bank 

QNB Indonesia Tbk mengalami penurunan sebesar 28,88%, Bank CIMB Niaga 

Tbk mengalami penurunan sebesar 8,15%, Bank Permata Tbk mengalami 

penurunan sebesar 55,95%, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk mengalami 

penurunan sebesar 38,60%, Bank Victoria Internasional Tbk mengalami 

penurunan sebesar 14,4%, Bank National Nobu Tbk mengalami penurunan 

sebesar 8,47%. 

Apabila pergerakan harga saham sub sektor bank yang menurun ini terjadi 

secara terus menerus akan berdampak pada kepercayaan investor yang terus 

menurun pula. Dengan menurunnya harga saham sub sektor bank, investor akan 

menilai bahwa kinerja keuangan pada perusahaan perbankan mengalami 

kemunduran. Kinerja keuangan perusahaan perbankan yang buruk akan 

menyebabkan berubahnya keputusan investasi yang diambil oleh investor. 

Terlebih investor tidak akan tertarik untuk menanamkan dananya dan 

mengurungkan niatnya dalam berinvestasi. Semakin buruknya kinerja keuangan 

perusahaan perbankan maka semakin tidak menarik perhatian para investor. 

Dengan menurunnya ketertarikan investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

perbankan, maka harga saham sub sektor perbankan pun akan semakin menurun. 

B. Identifikasi Masalah 

Harga saham merupakan nilai yang mampu dibayar oleh investor untuk 

memperoleh kepemilikan dalam suatu perusahaan. Harga saham dapat dikatakan 

pula sebagai indikator pengelolaan perusahaan. Harga saham akan mengalami 

perubahan setiap waktu, hal ini disebut sebagai fluktuasi harga saham. Harga 

saham dapat bergerak naik juga dapat bergerak turun sesuai dengan permintaan 

dan penawaran atas saham tersebut. Terjadinya fluktuasi harga saham tentu 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada. Menurut Alwi (2008:87), faktor-faktor 

yang mempengaruhi harga saham yaitu : 
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1. Faktor Internal 

a. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti 

pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, 

laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan.  

b. Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti 

pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang.  

c. Pengumuman badan direksi manajemen (management board of director 

announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, 

dan struktur organisasi.  

d. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, 

investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakusisian dan diakuisisi.  

e. Pengumuman investasi (investment announcements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan penutupan usaha lainnya.  

f. Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negoisasi 

baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya.  

g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 

sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, Earning Per 

Share (EPS), Dividen Per Share (DPS), Price Earning Ratio, Net Profit 

Margin, Return On Assets (ROA), dan lain-lain. 

2. Faktor Eksternal 

a. Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan 

dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan 

deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

b. Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan 

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 

terhadap manajernya.  

c. Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti 

laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham 

perdagangan, pembatasan/penundaan trading.  

d. Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan 

faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga 

saham di bursa efek suatu negara.  

e. Berbagai isu baik dari dalam dan luar negeri. 

Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari kondisi perusahaan 

sendiri sedangkan faktor eksternal muncul dari kondisi di luar perusahaan. 

Adapun menurut Arifin (2004:116) faktor yang mempengaruhi harga saham 

antara lain : 

1. Kondisi fundamental emiten 

2. Permintaan dan penawaran 

3. Tingkat suku bunga 

4. Valuta asing 

5. Dana asing dan indek harga saham gabungan 

6. News and rumor 
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Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Anoraga dan Pujikarti 

(2006:60) yang menyatakan bahwa “Hal-hal yang mempengaruhi harga saham 

adalah kekuatan permintaan dan penawaran(kinerja keuangan, kondisi industri 

dimana perusahaan tersebut berada), yang bersifat makro (seperti inflasi, suku 

bunga, nilai tukar) dan faktor nonekonomi (seperti kondisi social,politik luar dan 

faktor lain).” 

Kondisi fundamental emiten serta permintaan dan penawaran dapat 

digolongkan ke dalam faktor yang muncul dari perusahaan itu sendiri. Maka dapat 

dikatakan bahwa kondisi fundamental emiten serta permintaan dan penawaran 

merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi harga saham sedangkan 

tingkat suku bunga, valuta asing, dana asing, indeks harga saham gabungan, dan 

news and rumor dapat dikatakan faktor eksternal yang muncul dari luar 

perusahaan yang bersifat makro. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harga saham dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal dapat 

dilihat melalui kondisi yang terjadi di dalam perusahaan, salah satunya yaitu 

kondisi fundamental emiten. Kondisi fundamental emiten merupakan kondisi 

yang erat kaitannya dengan kinerja emitan. Semakin baik kinerja emiten maka 

semakin baik pula harga saham, sebaliknya apabila kinerja emiten buruk makan 

akan buruk pula harga saham. Kinerja emiten akan tercermin dalam informasi 

yang dipublikasikan oleh perusahaan. Dari informasi tersebut kemudian dilakukan 

analisis fundamental untuk dapat melihat bagaimana kondisi kinerja emiten yang 

akan berpengaruh terhadap harga saham. 

Menurut Sutrisno (2005:331) “Analisis fundamental merupakan 

pendekatan analisis harga saham yang menitikberatkan pada kinerja perusahaan 

yang mengeluarkan saham dan analisis ekonomi yang akan mempengaruhi masa 

depan perusahaan.” Baik investor maupun perusahaan perbankan itu sendiri dapat 

melakukan analisis fundamental ini untuk memprediksi harga saham di masa yang 

akan datang. Analisis fundamental dilakukan untuk menganalisis harga saham 

melalui kinerja perusahaan itu sendiri. Kinerja keuangan merupakan salah satu 

kinerja perusahaan yang dapat digunakan untuk menganalisis harga saham. 
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Kinerja keuangan perbankan terdiri dari rasio-rasio keuangan perbankan. Dengan 

demikian melalui analisis fundamental dapat dilihat bagaimana pengaruh kinerja 

keuangan terhadap harga saham. 

Kinerja keuangan perbankan dapat diukur dengan melalui beberapa 

indikator. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/2011 tentang Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dalam 

hal ini adalah kinerja keuangan bank mencakup penilaian terhadap indikator profil 

risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG), permodalan (capital), 

dan rentabilitas (earnings). Selanjutnya indikator penilaian tingkat kesehatan bank 

yang digunakan adalah profil risiko (risk profile) yang diwakili oleh risiko kredit 

dan risiko likuiditas, rentabilitas (earning), dan permodalan (capital). Sesuai 

dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP rasio-rasio keuangan yang 

digunakan dalam mengukur indikator-indikator di atas ialah permodalan dapat 

diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), risiko kredit dapat diukur melalui 

rasio Non Performing Loan (NPL), risiko likuiditas dapat diukur dengan Loan to 

Deposit Ratio (LDR), dan rentabilitas dapat diukur dengan Return On Asset 

(ROA). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) sering disebut juga dengan kebutuhan 

penyediaan modal minimum. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, suatu 

bank dikatakan sehat apabalia memiliki rasio CAR minimal delapan persen (8%). 

Semakin tingginya CAR maka akan menunjukkan kemampuan bank dalam 

menanggulangi risiko yang semakin baik dan semakin besar pula peluang bank 

untuk menyalurkan kredit. Sehingga akan semakin menumbuhkan rasa 

kepercayaan stakeholder atau para investor pada kelangsungan operasional bank. 

Non Performing Loan (NPL) menunjukkan kinerja bank dalam penyaluran 

kredit. NPL dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam 

pelunasannya atau dapat dikatakan juga sebagai kredit bermasalah atau macet. 

Semakin tinggi NPL suatu bank maka akan mencerminkan kinerja dalam 

penyaluran kredit yang tidak baik. Apabila penyaluran kredit suatu bank tidak 

baik maka risiko terjadinya kredit bermasalah pun akan menjadi cukup tinggi. Hal 

tersebut akan mempengaruhi bank dalam mendapatkan laba. Tetapi apabila nilai 
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NPL semakin rendah maka mencerminkan kinerja dalam penyaluran kredit yang 

baik, hal tersebut akan meningkatkan dalam perolehan laba bank. 

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara kredit yang 

disalurkan dengan dana dari pihak ketiga yang telah dihimpun oleh bank berupa 

giro, tabungan, dan deposito. Apablia LDR berada pada kisaran 78%-92% maka 

akan dikatakan baik. Semakin tinggi LDR maka akan memberikan indikasi bahwa 

bank telah memaksimalkan dana dalam bentuk kredit tetapi akan menunjukkan 

semakin rendahnya pula tingkat likuiditas bank. Sebaliknya, rendahnya LDR akan 

menunjukkan bank yang likuid dengan kapasitas dana yang berlebih tetapi bank 

dinilai kurang baik dalam  menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. 

Sehingga LDR harus dijaga dalam batas yang telah ditentukan agar bank berada 

dalam kondisi sehat. 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio untuk mengukur rentabilitas 

bank. ROA digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba). ROA ini mencerminkan bagaimana bank 

menghasilkan laba melalui kemampuan aktiva yang dimiliki. Semakin tinggi 

ROA maka semakin tinggi pula keuntungan yang dicapai oleh bank. Bank 

Indonesia telah menentukan batas minimum untuk ROA adalah sebesar 1,5%. 

Apabila bank memiliki ROA lebih dari 1,5% maka dapat dikatakan bahwa bank 

tersebut produktif dalam mengelola aktiva yang dimilikinya. 

Penelitian sebelumnya yang memiliki tema sentral dengan penelitian ini 

yang telah dilakukan oleh Wulandari (2015) menyatakan bahwa “CAR dan NPL 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham sedangkan LDR 

dan ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham”. Dan 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Satria dan Hatta (2015) mengindikasikan 

bahwa “Secara parsial, LDR, CAR dan ROE berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. Sementara, NPL tidak berpengaruh terhadap harga saham”. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa dan Budianto (2014) menyatakan 

bahwa “Loan to Deposit Ratio (LDR), Return On Assets (ROA), dan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham”. 

Adapun jurnal asing yang melakukan penelitian dengan tema yang sama yaitu 
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penelitian yang dilakukan oleh Inyiama (2015) menyatakan bahwa “ROA tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham”. Jurnal asing lain yang 

melakukan penelitian serupa oleh Shah et al (2013) mengemukakan bahwa “It has 

been concluded on the basis of analysis that three variables; earning per share, 

return on assets and return on capital employed are significant while other two 

variables; dividend payout ratio and return on equity have no statistically 

significant effect on the share price.” Yang artinya bahwa berdasarkan analisis 

yang dilakukan telah disimpulkan bahwa tiga variabel yaitu Earning Per Share, 

Return On Assets dan Return On Capital berpengaruh signifikan dibandingkan 

dengan dua variable lainnya yaitu Dividend Payout Ratio dan Return On Equity, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut ROA berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui apakah kinerja keuangan yang diukur melalui CAR, NPL, ROA, dan 

LDR berpengaruh terhadap harga saham perusahaan perbankan. Maka dari itu 

peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan 

Terhadap Harga Saham Perusahaan Bank Umum Konvensional di Bursa 

Efek Indonesia Pada Tahun 2013-2016”. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar balakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gambaran permodalan, risiko kredit, risiko likuiditas, dan 

rentabilitas bank umum konvensional yang terdaftar di BEI. 

2. Bagaimana pengaruh permodalan terhadap harga saham bank umum 

konvensional yang terdaftar di BEI. 

3. Bagaimana pengaruh risiko kredit terhadap harga saham bank umum 

konvensional yang terdaftar di BEI. 

4. Bagaimana pengaruh risiko likuiditas terhadap harga saham bank umum 

konvensional yang terdaftar di BEI. 
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5. Bagaimana pengaruh rentabilitas terhadap harga saham bank umum 

konvensional yang terdaftar di BEI. 

 

D. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam 

apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

perbankan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan gambaran permodalan, risiko kredit, risiko likuiditas, dan 

rentabilitas bank umum konvensional yang terdaftar di BEI. 

2. Memverifikasi pengaruh permodalan terhadap harga saham bank umum 

konvensional yang terdaftar di BEI. 

3. Memverifikasi pengaruh risiko kredit terhadap harga saham bank umum 

konvensional yang terdaftar di BEI. 

4. Memverifikasi pengaruh risiko likuiditas terhadap harga saham bank umum 

konvensional yang terdaftar di BEI. 

5. Memverifikasi pengaruh rentabilitas terhadap harga saham bank umum 

konvensional yang terdaftar di BEI. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, 

terutama pihak-pihak yang secara langsung berkontribusi. Adapun manfaat dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

bagaimana cara menilai kinerja keuangan bank 

b. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

Rasio CAR, NPL, LDR, dan ROA 

c. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

seberapa berpengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham 
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d. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengalaman dalam mempraktikan 

teori rasio CAR, NPL, LDR, dan ROA dalam menentukan baik atau 

tidaknya kinerja keuangan bank 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini membantu perusahaan untuk mengetahui kinerja 

perusahaan 

b. Bagi Invertor/Stakeholders/Pihak Ekstern 

Penelitian ini dapat membantu para pihak ekstern perusahaan yang 

berminat untuk menanamkan sebagian modalnya pada perusahaan yang 

tepat dalam artian pada perusahaan yang memiliki harga saham yang 

sesuai dengan kinerja keuangannya. 

c. Bagi Peneliti 

Dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan peneliti mengenai 

pengaruh permodalan, risiko kredit, risiko likuiditas, dan rentabilitas 

terhadap harga saham bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 


