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ABSTRAK 

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara 

pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana serta 

sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum Peraturan ini menyebutkan bahwa penilaian tingkat 

kesehatan bank dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai 

faktor yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank, seperti faktor 

permodalan (Capital), kualitas asset (Asset Quality), manajemen (Management), 

rentabilitas (Earning), likuiditas (Liquidity) dan sensitivitas terhadap risiko pasar 

(Sensitivity to market risk). Kinerja bank yang baik tentu akan memberikan keyakinan 

investor untuk bisa memperoleh return saham yang memadai.  

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan perusahaan yang bergerak dibidang 

industri Perbankan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. Berupa 

laporan keuangan publikasi tahunan. Sampel yang digunakan sebanyak 27 perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. Metode analisa yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan analisis regresi berganda, uji hipotesis yaitu 

koefisien determinan, uji F, uji T. 

 Hasil dari penelitian ini secara simultan tidak ada pengaruh rasio CAMELS 

terhadap Return Saham. Secara Parsial pada tahun 2009 variabel yang berpengaruh 

terhadap return saham adalah BOPO dan ROA, tahun 2011 variabel yang berpengaruh 

terhadap return saham adalah ROA, sedangkan pada tahun 2008 dan 2010 tidak ada 

variabel yang berpengaruh terhadap return saham.  

 

Kata Kunci : CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, LDR, SENSITIVITY TO MARKET 

RATIO, RETURN SAHAM 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara 

pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana serta 

sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. 

Disamping itu, bank juga sebagai suatu industri yang dalam kegiatan usahanya 

mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga mestinya tingkat kesehatan bank perlu 

dipelihara. Kestabilan lembaga perbankan sangat dibutuhkan dalam suatu 

perekonomian. Kestabilan ini tidak saja dilihat dari jumlah uang yang beredar, namun 

juga dilihat dari jumlah bank yang ada sebagai perangkat penyelenggaraan keuangan. 

Penilaian tingkat kesehatan bank telah diatur pada surat edaran Bank Indonesia Nomor 

06/23/DPNP, 31 mei 2004 tentang sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 
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Peraturan ini menyebutkan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan melalui 

penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap 

kondisi atau kinerja suatu bank, seperti faktor permodalan (Capital), kualitas asset 

(Asset Quality), manajemen (Management), rentabilitas (Earning), likuiditas (Liquidity) 

dan sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to market risk) dilakukan melalui 

penilaian kualitatif dengan melihat profil risiko pasar dan manajemen risiko pasar yang 

dilaporkan bank. Bila lembaga keuangan bank meningkat kesehatannya diharapkan 

kinerjanya juga meningkat sehingga menunjang reputasinya, terutama bagi bank yang 

terdaftar di pasar modal. Kinerja bank yang baik tentu akan memberikan keyakinan 

investor untuk bisa memperoleh return saham yang memadai. Dalam kaitan ini, menjadi 

penting untuk melihat sejauh mana rasio-rasio keuangan CAMELS mempengaruhi 

return saham. Jika pemegang saham mendapat return saham yang tinggi untuk lembaga 

keuangan bank yang memiliki rasio-rasio keuangan CAMELS yang baik, ini berarti 

pasar memberikan respons yang signifikan. Demikian juga sebaliknya jika rasio-rasio 

keuangan CAMELS tidak berpengaruh terhadap return saham, berarti pasar kurang 

meresponsnya atau pelaku pasar modal memiliki informasi lain yang lebih relevan 

baginya untuk membuat keputusan investasi. Pengelola dan pemilik lembaga keuangan 

bank yang terdaftar di pasar modal paling berkepentingan untuk mengetahui sejauh 

mana rasio-rasio kinerja keuangan yang relevan dengan lini usahanya mampu direspons 

pasar terutama pengaruhnya terhadap return saham karena hal ini akan membantu 

mempermudah mencari tambahan modal (jika diperlukan) ke pasar modal. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan bank telah dilakukan sejalan 

dengan asas-asas perkreditan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

untuk menetapkan dasar arah pembinaan dan pengembangan, baik secara individual 

maupun industri perbankan secara menyeluruh.  

 Beberapa penelitian terkait dengan rasio-rasio keuangan CAMELS dan return 

saham telah dilakukan, diantaranya Rico Wijaya,dkk (2012) melakukan studi pengaruh 

CAMEL terhadap return saham pada industri perbankan yang terdaftar di bursa efek 

indonesia tahun 2007-2009. Rico dkk menggunakan variabel CAR, ROA, BOPO, EPS 

hasilnya CAR berpengaruh positif terhadap return saham sedangkan ROA, BOPO dan 

EPS berpengaruh negatif  terhadap retun saham. 

 Ketut Alit Suardana (2009) meneliti pengaruh rasio CAMEL terhadap return 

saham pada industri perbankan tahun 2003-2005. Rasio keuangan CAMEL secara 

simultan berpengaruh positif terhadap return saham sedangkan secara parsial hanya 

rasio CAR yang berpengaruh positif terhadap return saham.  

 Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan membahas rasio 

CAMELS yang terdapat pada laporan keuangan auditan yang dikeluarkan oleh bank 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2008-2011 dengan tambahan 

rasio Sensitivity of risk.  

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, 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. Menurut kasmir (2007) 



bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas 

perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan yang kegiatan utamanya 

menghimpun dana (funding) dari masyarakat dan menyalurkan dana (lending) kepada 

masyarakat (financial intermediary).  

Jenis - Jenis Bank 

Pengelompokan bank di Indonesia menurut fungsinya terdiri dari Bank Umum, 

Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Bank Lumbung Desa, 

dan bank Pegawai ( Undang – undang No. 14 Tahun 1967 ).Jenis Bank dapat dibedakan 

menjadi dua jenis (Berdasarkan Undang – undang Perbankan No. 10 Tahun 1998; Pasal 

1 ) yaitu :  

1. Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

lalu lintas pembayaran. 

2.  Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syairah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran.  

Jika Dilihat dari kepemilikannya, bank dapat dibedakan sebagai berikut               

( berdasarkan Undang – undang No. 10 Tahun 1998 ) :  

1.  Bank Persero yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat.  

2. Bank Pemerintah Daerah yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh   pemerintah   

daerah.  

3. Bank Swasta Nasional yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta /  non 

pemerintah atau publik.  

4. Bank Asing yaitu bank yang sahamnya berasal dari modal asing dan membuka 

cabang di Indonesia  

Pengertian Camels 

Peraturan terdahulu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Surat 

Keputusan Direksi BI No. 30/11/KEP/DIR tahun 1997 dan Surat Keputusan direksi BI 

No.30/277/KEP/DIR tahun 1998 analisis CAMEL (Capital, Assets Quality, 

Management, Earning, Liquidity) ditetapkan sebagai panduan untuk menilai tingkat 

kesehatan bank. Seiring dengan perkembangan dalam dunia perbankan maka diikuti 

pula dengan meningkatnya risiko yang harus ditanggung oleh bank, maka Bank 

Indonesia menambahkan faktor penilaian tingkat kesehatan perbankan dengan 

mengantisipasi risiko yang akan ditanggung oleh bank. Atas dasar tersebut Bank 

Indonesia sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menilai perbankan di 

Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia N0. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 

2004 yang berisi tentang panduan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Peraturan 

perbankan yang baru dalam menilai tingkat kesehatan bank digunakan analisis 

CAMELS (Capital, Assets Quality, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to 

Market Risk). Dalam peraturan yang baru tersebut ditambahkan faktor sensitivitas 

terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk) karena dianggap sangat penting untuk 

diperhitungkan dalam kehidupan perbankan saat ini. Dalam kamus perbankan (Institut 

Bankir Indonesia 1999), CAMELS adalah aspek yang paling banyak berpengaruh 

terhadap kondisi keuangan bank yang berpengaruh juga terhadap tingkat kesehatan 

bank. CAMELS merupakan tolak ukur objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh 

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank dan dapat memberikan gambaran baik 

buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank. Metode CAMELS merupakan hasil 

penilaian kuantitatif dan atau kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap 



kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, 

manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.  

 Faktor penilaian tingkat kesehatan bank yang diatur di dalam Surat Edaran Bank 

Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, antara lain mencakup penilaian terhadap 

faktor-faktor CAMELS (Capital, Assets Quality, Management, Earning, Liquidity, 

Sensitivity to Market Risk). Rasio CAMELS tersebut meliputi: 

Capital (Permodalan) 

CAR (Capital Adequacy Ratio) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar 

jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, 

tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-

dana dari sumber-sumber di luar bank. Rasio permodalan ini merupakan komponen 

kecukupan pemenuhan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) terhadap 

ketentuan yang berlaku (SE BI No.6/ 23/DPNP Jakarta, 31 Mei 2004). Bank Indonesia 

(BI) sebagai otoritas moneter menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan 

modal minimum yang harus selalu dipertahankan setiap bank. Ketentuan pemenuhan 

permodalan minimum bank disebut juga Capital Adequacy Ratio (CAR), ketentuan CAR 

adalah 8%. Modal merupakan faktor yang penting dalam rangka pengembangan usaha 

dan untuk menampung risiko kerugiannya. Modal berfungsi untuk membiayai operasi 

sebagai instrument untuk mengantisipasi rasio, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. 

Penelitian aspek permodalan suatu bank lebih dimaksudkan untuk mengetahui 

bagaimana atau berapa modal bank tersebut telai memadai untuk menunjang 

kebutuhannya. Dalam penelitian ini ratio CAR sebagai berikut : 

 

Capital Adequacy Ratio (CAR) =                 Equity 

ATMR 

 

Asset Quality (Kualitas Asset) 

Kualitas asset bertujuan untuk mengevaluasi kondisi asset bank dan kecukupan 

penerapan manajemen resiko. Penilaian terhadap faktor kualitas asset meliputi penilaian 

terhadap komponen-komponen sebagai berikut : a) kualitas aktiva produktif, konsentrasi 

eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan 

penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP); b) kecukupan kebijakan dan 

prosedur, sistem kaji ulang (review) internal, sistem dokumentasi, dan kinerja 

penanganan aktiva produktif bermasalah. Komponen faktor yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah NPL (Net Perfoaming Loan). NPL merupakan rasio yang 

menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang 

diberikan oleh bank. NPL dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kredit yang 

bermasalah dibandingkan dengan total kredit. Berdasarkan Lampiran 14, Surat Edaran 

Bank Indonesia Nomor 12/ 11 /DPNP tanggal 31 Maret 2010, Kredit adalah kredit 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas asset 

bank umum. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, 

dan macet. Kredit bermasalah dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara 

gross (sebelum dikurangi CKPN/Cadangan Kerugian Penurunan Nilai). Total kredit 

dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara gross (sebelum dikurangi 

CKPN). 

 

 Net Performing Loans  =     Kredit Bermasalah 

     Jumlah kredit yang diberikan 



 

Management 

Tujuan faktor ini untuk mengevaluasi kemampuan manajerial pengurus bank 

dalam menjalankan usahanya, dan penerapan kecukupan manajemen resiko serta 

kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Penilaian faktor manajemen meliputi 

penilaian kualitatif terhadap 3 (tiga) komponen yang memiliki tingkat signifikansi yang 

relatif sama, sebagai berikut: 

a. Manajemen umum, yaitu penerapan prinsip-prinsip manajemen umum (good 

corporate governance-GCG) yang mencerminkan tata kelola organisasi bank. 

b. Penerapan manajemen resiko, yang mencerminkan kemampuan pengurus bank 

untuk mengidentifikasikan, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko-risiko 

yang melekat pada seluruh aktivitas bank. 

c. Kepatuhan bank terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta komitmen 

kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. 

 Penilaian terhadap faktor manajemen ini dilakukan untuk melihat bagaimana peran 

Direksi dan Komisaris dalam menetapkan kebijakan manajemen resiko, mengawasi 

pelaksanaannya, kualitas sistem Informasi Manajemen, sistem Pengawasan internal, 

strategi jangka pendek, menengah dan panjang, masalah kepemimpinan termasuk upaya 

penyediaan kader pemimpin. Aspek manajemen pada penelitian kinerja bank tidak 

dapat menggunakan pola yang ditetapkan  Bank Indonesia, tetapi diproksikan dengan 

profit margin. Alasannya, seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup 

manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen 

rentabilitas, dan manajemen likuiditas pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara 

pada perolehan laba. 

 

Net Profit Margin =   Net Income 

           Operating income 

 

Earning / Rentabilitas 

Analisis rentabilitas dimaksudkan untuk mengukur produktivitas asset yaitu 

kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva yang 

dimilikinya dan juga mengukur efisiensi penggunaan modal. Penilaian didasarkan pada 

rentabilitas suatu bank yang melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. 

Ukuran - ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA (return On Asset) 

dan BOPO (Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional)  

  

Return On Assets  =    Net Income  

      Total Assets 

 

 Operating Expense to operation Income  =  Operation Expense 

                Operation Income 

 

Likuiditas 

Likuiditas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank 

tersebut mampu membayar utang-utangnya dan membayar kembali kepada deposannya 

serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Pada 

penelitian ini diproksikan dengan Loans to Deposits ratio (LDR). LDR merupakan 

perbandingan total pinjaman  yang diberikan dengan total dana pihak ketiga atau total 



deposit. Kredit yang diberikan merupakan total kredit yang diberikan tidak termasuk 

kredit kepada bank lain sedangkan dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan 

berjangka, sertifikat deposito (tidak termasuk antar bank). LDR menyatakan seberapa 

jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.  

   

Loans to Deposit Ratio  =     Total Loans  

               Total Deposit 

 

Sensitivity of Market Risk 

Tujuan faktor ini untuk mengevaluasi pengaruh risiko pasar terhadap kondisi 

keuangan bank dan kecukupan manajemen risiko pasar. Penilaian pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui 

penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut (SE BI No.6/ 23 /DPNP 

Jakarta, 31 Mei 2004) : 

a. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga 

dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) suku 

bunga. 

b. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar 

dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) nilai 

tukar. 

c. Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar. 

Dalam penelitian ini faktor sensitivitas terhadap resiko pasar diproksikan dengan resiko 

suku bunga yang merupakan variabel yang paling dominan dalam menilai resiko pasar. 

Resiko bunga merupakan potensi timbulnya kerugian akibat bergeraknya suku bunga 

pasar kearah yang berlawanan dengan portofolio pasar. Resiko suku bunga dalam 

penelitian ini dilihat melalui rasio IRR. Dimana Interest Risk Ratio (IRR) itu sendiri 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan bunga yang diterima 

oleh bank lebih kecil dibandingkan dengan bunga yang dibayarkan oleh bank. Pengaruh 

perubahan tingkat bunga terhadap pendapat bunga bersih pada bank secara umum 

tergantung pada pendapatan bunga dan beban bunga. Semakin besar rasio ini maka 

menunjukkan arah yang positif dalam menghadapi resiko pasar sehingga kemungkinan 

bank mengalami kondisi tidak sehat semakin kecil. 

Return Saham 
 Investor bersedia membeli saham perusahaan tertentu karena adanya return 

saham yang diharapkan akan direalisasikan pada masa mendatang dalam bentuk dividen 

dan capital gain. Return saham yang diterima investor adalah hasil bagi dari selisih 

harga saham akhir dan awal dengan harga saham awal. Harga saham yang digunakan 

adalah harga saham penutupan (closing price).  

    Ri.t = [ Pi.t – Pi (t-1) ] 

         Pt(t-1) 

Keterangan : 

Ri.t  = tingkat keuntungan saham i pada periode t 

Pi.(t+1)  = harga saham i pada periode t+1 

Pi(t)  = harga saham i pada periode  

Kajian Penelitian Sejenis 
Ketut Ali Suardana ( 2009 ), dalam penelitiannya berjudul Pengaruh rasio camel 

terhadap return saham. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh camel terhadap 



retun secara simultan dan parsial. Hasil dari penelitian tersebut adalah rasio-rasio 

keuangan CAMEL secara simultan berpengaruh positif terhadap return saham yang 

diindikasikan dengan hasil uji F yang signifikan dengan P-value = 0.047 yang lebih 

kecil dari 0.05. Secara parsial hanya rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) yang 

berpengaruh positif terhadap return saham yang diindikasikan dengan hasil uji t dengan 

statistik P-value = 0.007 yang lebih kecil daripada 0.05. Rasio yang lain, Return on 

Risked Assets / RORA, Operating Expense to Operating income (OEOI/BOPO), 

Earning Per Share/EPS, dan Loans to Deposits Ratio/LDR tidak berpengaruh terhadap 

return saham. 

Julistia Tri Murti, Teddy Oswari (2009), dalam penelitiannya yang berjudul 

Analysis Differences Health Level Banking Method years 2006-2008 Using The 

CAMELS Method Case study PT. Bank Negara Indonesia (Persero), TBK. Penelitian 

ini bertujuan menganalisis kesehatan PT. Bank Negara Indonesia dengan menggunakan 

metode CAMELS pada tahun 2006-2008. Penulis menggunakan data sekunder untuk 

aspek Capital, Asset, Liquidity, Earning dan Sensitivity berupa laporan keuangan yang 

dipublikasikan. Sedangkan untuk manajemen, penulis menggunakan data primer berupa 

kuisioner. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pada tahun 2006-2008 BNI masih 

dalam kondisi bank sehat. Kualitas asset menunjukkan NPL kurang dari 5%, kualitas 

penampilan manajemen berkembang pesat dan fluktuasi bunga sensitifitas resiko pasar 

masuk dalam komponen bank sehat.  

Ni Ketut lely Aryani Merkusiwati (2007), dalam penelitiannya yang berjudul 

Evaluasi Pengaruh Camel terhadap Kinerja Perusahaan. Penelitian ini bertujuan 

memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Camel tahun 1997-2000 terhadap kinerja 

perusahaan (ROA) tahun 1998-2001, memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 

Camel tahun 1997 terhadap kinerja perusahaan (ROA) tahun 1998, memperoleh bukti 

empiris mengenai pengaruh Camel tahun 1998 terhadap kinerja perusahaan (ROA) 

1999, memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Camel tahun 1999 terhadap 

kinerja perusahaan (ROA) tahun 2000, memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 

Camel tahun 2000 terhadap kinerja perusahaan (ROA) tahun 2001. Hasil dari penelitian 

ini adalah untuk hipotesis pertama 7 variabel independen CAR, RORA, NPM, ROA, 

OEOI, CML, LDR memiliki tingkat signifikan sebesar 0.000 dengan pengaruh sebesar 

0.528. Kekuatan pengaruh  ketujuh variabel independen terhadap variabel dependen 

adalah 52,8%. Untuk hipotesis kedua, 7 variabel CAR, RORA, NPM, ROA, OEOI, 

CML, LDR memiliki nilai tingkat signifikan sebesar 0.522 dengan pengaruh sebesar 

0.422, pengaruh ke-7 variabel independen terhadap variabel dependen adalah 42%. 

Untuk hipotesis ketiga ke- 7 variabel memiliki tingkat signifikan sebesar 0.476 dengan 

pengaruh sebesar 0.443, kekuatan pengaruh ke-7 variabel terhadap variabel dependen 

adalah 44,3%. Untuk hipotesis keempat didapat ke-7 memiliki nilai tingkat signifikan 

sebesar 0.004 dengan pengaruh sebesar 0.847, pengaruh ke-7 variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah 84,7%. Untuk hipotesis kelima didapat nilai tingkat 

signifikan sebesar 0.569 dengan pengaruh sebesar 0.401, kekuatan pengaruh ke-7 

variabel independen terhadap variabel dependen adalah 40,1%.  

Rico Wijaya, Mohd Ihsan, Agus Solikhin (2012), penelitiannya berjudul pengaruh 

rasio Camel terhadap return saham pada industri perbankan di Bursa Efek Indonesia 

periode 2007-2009. Penelitiannya bertujuan mengetahui pengaruh rasio camel terhadap 

return saham secara simultan dan parsial. Hasil dari penelitian diperoleh CAR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. ROA, BOPO dan EPS 

berpengaruh terhadap return saham. CAR, ROA, BOPO, EPS secara simultan 



berpengaruh sigifikan terhadap return saham. 67% variabel suku bunga dapat dijelaskan 

oleh variabel independennya yaitu CAR, ROA, BOPO, EPS, dan variabel lain sebesar 

32,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar persamaan.  

I Made Karya Utama, Komang Ayu Maha Dewi (2012), penelitiannya yang 

berjudul Analisis Camel: penilaian tingkat kesehatan bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2008-2009. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor 

CAMELS perusahaan perbankan dan mengetahui tingkat kesehatan perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2009. Hasil dari 

penelitian diperoleh sampel yang digunakan di tahun 2008 sebanyak 25 bank dan tahun 

2009 sebanyak 26 bank. Pada tahun 2006 diketahui sebanyak 23 bank memiliki predikat 

sehat, satu bank berpredikat cukup sehat dan satu bank bank berpredikat tidak sehat 

yaitu Bank Century. Sedangkan tahun 2009 diketahui 23 bank berpredikat sehat dan tiga 

bank berpredikat cukup sehat. Berdasarkan penilaian terhadap faktor-faktor Camels, 

Bank Central Asia adalah bank dengan kesehatan terbaik pada tahun 2008-2009 

sedangkan Bank Century adalah bank dengan kesehatan terburuk tahun 2008-2009.  

Farhani (2009), penelitiannya yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank 

Agroniaga dengan menggunakan metode Camels. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank Agroniaga, Tbk selama periode tahun 2005-

2008 dengan menggunakan metode CAMELS. Hasil dari penelitian ini diperoleh 

peringkat komposit bank pada tahun 2006 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 

2005 yaitu dari peringkat 2 ke peringkat 3, dikarenakan bank masih memiliki 

kelemahan minor antara lain berupa kelemahan pengawasan intern dan kelemahan 

operasional khususnya berkaitan dengan aktiva produktif kredit, dimana jumlah kredit 

bermasalah meningkat sangat signifikan yang berdampak mempengaruhi Rentabilitas 

Bank dari sebelumnya memperoleh laba pada tahun 2005 menjadi rugi pada tahun 2006. 

Perbaikan peringkat komposit bank pada tahun 2007 dibandingkan tahun 2006 yaitu 

dari peringkat 3 menjadi peringkat 2, dikarenakan Bank telah melakukan langkah-

langah korektif di bidang perkreditan khususnya kredit bermasalah yang menurun cukup 

signifikan yang satu sisi berdampak menurun kerugian Bank dari sisi lain telah 

meningkat modal usaha. Pada tahun 2008, peringkat komposit bank masih berada pada 

peringkat 2, namun dengan kondisi yang secara umum semakin membaik dimana 

jumlah kredit bermasalah terus menurun dan bank telah memperoleh laba. 

Nanang Agus Tri Wahyudi (2010), dalam penelitiannya Model Prediksi Tingkat 

Kesehatan Bank melalui Rasio Camels. Penelitian ini bertujuan meneliti tingkat 

kesehatan bank pada perusahaan perbankan yang go public di Indonesia pada tahun 

2004-2008. Hasil dari penelitian ini menggunakan analisis statistic model regresi 

logistik terhadap 80 sampel dari 16 bank mulai tahun 2004-2008 mampu memprediksi 

kesehatan bank dengan probabilitas sebesar 88.7%. Hasil pengujian data dan hipotesa 

dengan menggunakan model regresi logistik dengan tingkat signifikan sebesar 5% 

menunjukkan bahwa Return on Asset (ROA) dan Interest Risk Ratio (IRR) mempunyai 

pengaruh yang signifikan dalam memprediksi tingkat kesehatan bank. Hal ini dapat 

dilihat dengan tingkat signifikan yang dimiliki oleh rasio Return On Asset (ROA) dan 

Interest Risk Ratio (IRR) sebesar 0.018 dan 0.003 dimana jumlah tersebut kurang dari 

nilai alpha 5%.  

Perumusan Hipotesis  
Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan dasar teori dan 

kajian penelitian sejenis, maka penulis merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut: 



1. H1 = Variabel CAR berpengaruh terhadap return saham 

2. H2 = Variabel NPL berpengaruh terhadap return saham 

3. H3 = Variabel NPM berpengaruh terhadap return saham 

4. H4 = Variabel ROA berpengaruh terhadap return saham 

5. H5 = Variabel BOPO berpengaruh terhadap return saham 

6. H6 = Variabel LDR berpengaruh terhadap return saham 

7. H7 = Variabel Sensitivity of Market Risk berpengaruh terhadap return saham 

8. H8 = Variabel CAR, NPL, NPM, ROA, BOPO, LDR, Sensitivity of Market Risk 

berpengaruh terhadap return saham 

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan perumusan hipotesis, model teoritis dalam 

penelitian ini sebagai berikut :   

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   

Gambar 1 

Model Teoritis Pengaruh CAMELS terhadap Return saham 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perusahaan yang bergerak dibidang 

industri Perbankan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. Berupa 

laporan keuangan publikasi tahunan. Data yang digunakan berupa laporan keuangan 

yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang 

semuanya merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Jumlah perusahaan 

perbankan yang listed di BEI sampai dengan tahun 2011 adalah 31 bank. Untuk 

menentukan sampel digunakan teknik sampling purposive sampling dengan kriteria: 

(1) Industri perbankan yang selalu menyajikan laporan keuangan selama periode 

pengamatan (2008-2011); 

(2) Industri perbankan yang sahamnya selalu diperdagangkan di BE1 (2008-2011)   

Perusahaan – perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian dilihat pada tabel 

berikut ini : 

 

 

CAR 

NPL 

BOPO 

 

 

NPM 

ROA 

  RETURN SAHAM 

LDR 

SENSITIVITY OF    

MARKET RISK 



Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya tetapi melalui internet, buku, surat 

kabar, dan sebagainya. Data-data dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber 

dari website laporan keuangan/annual report emiten/perusahaan yang dipublikasikan 

pada website www.idx.co.id dan daftar harga saham emiten perusahaan yang diambil 

dari website www.finance.yahoo.com 

Alat Analisis yang Digunakan 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

data kuantitatif dengan menggunakan program SPSS sebagai alat untuk menguji data 

tersebut. 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif 

merupakan statistik yang menggambarkan atau yang mendekripsikan data yang menjadi 

sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. 

Pengujian Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik 

secara parsial ataupun secara simultan, maka digunakan regresi berganda (multiple 

regression). Sebelum dilakukan pengujian regresi berganda, variabel-variabel penelitian 

diuji apakah memenuhi asumsi klasik persamaan regresi berganda tidak adanya 

multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas. 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

dependen dan variabel independen, keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam 

penelitian ini digunakan grafik histogram, grafik normal probability-plot, dan uji one 

sample Kolmogorov-Smirmov untuk menguji normalitas. Grafik histogram dan normal 

probability-plot membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis 

yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 

2006). Dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirmov karena uji ini dapat 

secara langsung menyimpulkan apakah data yang ada terdistribusi normal secara 

statistik atau tidak. 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas/independen (Imam Ghozali, 2006). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara masing-masing variabel 

independen. Dengan demikian, apabila tidak ada korelasi antar variabel independen 

maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut bersifat ortogonal. Variabel 

ortogonal apabila nilai korelasi antar variabel independen adalah sama dengan nol. Ada 

tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai R2 yang yang 

dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat besar. Jika antar variabel 

independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari : 

(1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance 

yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF = 1/tolerance). Nilai cut off yang 

http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/


umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 

0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggupada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 atau periode sebelumnya (Imam Ghozali, 2006). Apabila ada korelasi maka dapat 

dikatakan bahwa terdapat masalah autokorelasi. Masalah ini muncul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Beberapa 

akibat adanya autokorelasi adalah persamaan regresi tidak efisien karena memiliki 

variance yang rendah sehingga t-test dan F-test menjadi bias. Ada tidaknya autokorelasi 

dapat dideteksi dengan menggunakan Uji Durbin- Watson (DW test). Uji Durbin-

Watson dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Merumuskan hipotesis. Hipotesis yang akan diuji adalah : 

H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

HA : ada autokorelasi ( r ≠ 0) 

2. Menentukan nilai d hitung atau nilai Durbin-Watson. Menurut Singgih Santoso 

(2001)   kriteria autokorelasi ada 3, yaitu: 

a. Nilai D-W di bawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif. 

b. Nilai D-W di antara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi. 

c. Nilai D-W di atas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif. 

Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Imam 

Ghozali, 2006). Jika variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan berikutnya 

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homokedastisitas dan tidak terjadi heterokedastisitas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan cara melihat 

grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan residualnya. Deteksi 

ada atau tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang 

telah di-studentize. Dasar analisis yaitu: 

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian meyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heterokedastisitas. 

-  Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas 

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah 

pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Oleh karena itu diperlukan uji statistic yang 

lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan 

untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melakukan Uji Glejser. 

Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel 

independen (Gujarati, 2003 dalam Imam Ghozali, 2006) dengan dengan persamaan 

regresi: 

|Ut| = α + βXt + vt  

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, 

maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. 

 



Analisis Regresi Berganda 

Regresi berganda digunakan untuk menyatakan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan 

rumus sebagi berikut: 

RSit = α + β1 CARit + β2 NPLit + β3 NPMit + β4ROAit + β5BO/POit + β6 

LDRit + β7Sit + ε (1) 

Dengan ekspektasi: β1 < 0, β2 < 0, β3 < 0, β4 < 0, β5 < 0, β6 < 0, β7 < 0 

 

Keterangan: 

RSit  = Return Saham 

CARit  = Capital Adequacy Ratio 

NPLit  = Net Performing Loan 

NPMit  = Net Profit Margin 

ROAit  = Return On Assets 

BO/POit = Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional 

LDRit  = Loans to Deposit Ratio 

Sit  = Sensitivity to Market Risk 

α  = konstanta 

β   = koefisien regresi 

ε   = error (kesalahan residual) 

Setelah koefisien didapat masing-masing nilai koefisien tersebut diuji untuk 

mengetahui apakah variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Uji 

signifikansi dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel tersebut baik secara 

parsial maupun secara simultan. Untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara parsial dapat diketahui dari nilai t, sedangkan untuk 

mengetahui pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dapat diketahui dari 

nilai F (Imam Ghozali, 2006). 

Pengujian untuk mengetahui koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk 

menjelaskan kemampuan variabel secara bebas dan secara simultan dapat menjelaskan 

perubahan variabel dependen. Hasil dari pengujian dapat dilihat dari koefisien yang 

dihasilkan. Koefisien uji antara 0 < 1, yang berarti bahwa nilai R2 yang semakin 

mendekati satu menunjukkan semakin kuatnya kemampuan dari variabel independen 

untuk menjelaskan variabel dependennya. 

Analisa data dilakukan dengan menggunakan SPSS 18 sebagai alat untuk 

meregresikan model yang telah dirumuskan. Pengujian hipotesis dapat dilakukan setelah 

model regresi bebas dari gejala asumsi klasik agar hasil perhitungan dapat 

diinterpretasikan dengan ukuran dan bebas dari kelemahan-kelemahan yang terjadi 

karena adanya gejala-gejala tersebut. 

Dalam analisis regresi berganda, dapat digunakan goodness of fit untuk mengukur 

ketepatan dalam menaksir nilai aktual. Menurut Ghozali (2006), disebutkan bahwa 

secara statistik goodness of fit dapat diukur dari koefisien determinasi, uji statistik F, 

dan uji statistik t. 

Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel independen. Dalam Ghozali 

(2006), nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. 

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 



Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah 

sebagai berikut: 

1. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hipotesis 

ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka hipotesis tidak dapat ditolak. 

Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data yang diambil adalah laporan keuangan tahun 2008-2011 diterbitkan di Bursa Efek 

Indonesia yang masuk dalam industri perbankan. Berikut perusahaan yang digunakan 

sebagai sampel penelitian : 
NO KODE NAMA PERUSAHAAN

1 INPC BANK GRAHA INTERNASIONAL, TBK

2 BBKP BANK BUKOPIN, TBK

3 BNBA BANK BUMI ARTHA, TBK

4 BACA BANK CAPITAL INDONESIA, TBK

5 BBCA BANK CENTRAL ASIA, TBK

6 BNGA BANK CIMB NIAGA, TBK

7 BDMN BANK DANAMON INDONESIA, TBK

8 BAEK BANK EKONOMI RAHARJA, TBK

9 BEKS BANK PUNDI INDONESIA, TBK

10 SDRA BANK HIMPUNAN SAUDARA INDONESIA, TBK

11 BABP BANK ICB BUMIPUTERA, TBK

12 BNII BANK INTERNASIONAL INDONESIA, TBK

13 BKSW BANK QNB KESAWAN, TBK

14 BMRI BANK MANDIRI (PERSERO), TBK

15 MAYA BANK MAYAPADA, TBK

16 MEGA BANK MEGA, TBK

17 BCIC BANK MUTIARA, TBK

18 BBNI BANK NEGARA INDONESIA, TBK

19 BBNP BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, TBK

20 NISP BANK OCBC NISP, TBK

21 PNBN BANK PAN INDONESIA, TBK

22 BNLI BANK PERMATA, TBK

23 BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK

24 BSWD BANK OF INDIA INDONESIA, TBK

25 BTPN BANK PENSIUNAN NASIONAL, TBK

26 BVIC BANK VICTORIA INTERNASIONAL, TBK

27 MCOR BANK WINDU KETJANA INTERNASIONAL, TBK

 

 

Analisis Data 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi serta nilai maksimum dan minimum.  
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Dari jumlah 27 sampel yang digunakan menjadi sebjek penelitian terdapat Bank 

Pemerintah sebesar 1.11 % , Bank Swasta Nasional Devisa sebesar 1.78%  dan Bank 

Swasta Non Devisa sebesar 1.11 % .  

1. Uji Normalitas 

Tabel 1 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

Hasil pengujian terhadap normalitas data dengan menggunakan uji kolmogorov-

Smirnov menunjukkan bahwa data variabel RETURN, CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, 

LDR, SENSITIVITAS mempunyai nilai signifikansi masing-masing berurutan sebesar 

0.248 , 0.425 , 0.272 . 0.243 , 0.749 , 0.880 , 0.438 , 0.562 . Dimana hasilnya 

menunjukkan tingkat signifikansi diatas 0.05, hal ini berarti data yang digunakan pada 

semua variabel terdistribusi normal.  

 

2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 dan nilai VIF ≥ 10. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  RETUR
N CAR NPL NPM BOPO ROA LDR S 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .8719 .1575 .0315 .7228 .7618 .0154 .7459 .9560 

Std. 
Deviation 

.92105 .04123 .02861 .18697 .29468 .00949 .15518 .15670 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .180 .155 .176 .181 .120 .104 .153 .139 

Positive .180 .155 .152 .137 .120 .076 .116 .102 

Negative -.172 -.079 -.176 -.181 -.119 -.104 -.153 -.139 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.021 .878 .998 1.026 .677 .588 .868 .789 

Asymp. Sig. (2-tailed) .248 .425 .272 .243 .749 .880 .438 .562 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



Tabel 2 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah dengan SPSS 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa keenam variabel independen tidak 

terjadi multikolinearitas karena nilai  5.00. Dengan demikian variabel independen 

CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, LDR, SENSITIVITAS dapat digunakan untuk 

memprediksi Return Saham.  

3. Hasil Uji Autokorelasi 
Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji Durbin 

Watson. Hasil uji Autokorelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.5. Autokorelasi 

digunakan untuk menguji suatu model apakah antara variabel pengganggu masing-

masing variabel bebas saling mempengaruhi. Untuk mengetahui apakah pada model 

regresi mengandung autokorelasi dapat digunakan pendekatan D-W (Durbin Watson). 

Menurut Singgih Santoso (2001) kriteria autokorelasi ada 3, yaitu: 

a. Nilai D-W di bawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif. 

b. Nilai D-W di antara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi. 

c. Nilai D-W di atas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif. 

 

Tabel 3 

Hasil Uji Auto Korelasi 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .367
a
 .135 -.118 .97374 .545 

a. Predictors: (Constant), S, NPM, LDR, ROA, CAR, BOPO, NPL 

b. Dependent Variable: RETURN 
 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah dengan SPSS 

Dari hasil pengujian SPSS didapat hasil DW sebesar 0.545 , dengan nilai DW berada 

diantara -2 sampai dengan 2 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi.   
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.306 1.875  -.696 .493   

CAR 3.457 4.859 .155 .712 .484 .762 1.312 

NPL -5.172 8.898 -.161 -.581 .566 .472 2.118 

NPM .308 1.123 .062 .274 .787 .693 1.443 

BOPO .534 .753 .171 .709 .485 .621 1.611 

ROA 9.088 25.092 .094 .362 .720 .540 1.853 

LDR 1.803 1.328 .304 1.357 .187 .720 1.389 

S -.332 1.434 -.057 -.232 .819 .605 1.652 

a. Dependent Variable: RETURN 



4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap. Penelitian ini menggunakan cara dengan melihat grafik plot untuk mendeteksi 

adanya heterokedastisitas). Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada hasil 

pengolahan dengn menggunkan SPSS yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 3 

Hasil Grafik Heteroskedastisitas 

 
Dari grafik scatterplot pada gambar 3 terlihat bahwa titik-titik yang ada menyebar 

secara acak. Titik-titik juga terdapat baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu 

Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model 

regresi sehingga model regresi layak digunakan. 

5. Hasil Pengujian Analisis Berganda 

Dalam penelitian ini masing-masing pengujian hipotesis dilakukan dengan 

analisisregresi berganda (Multiple Regression). Pengujian analisis berganda dengan 

melihat goodness of fit meliputi uji koefisien determinasi dan uji signifikasi parameter 

individual (Uji statistik t). 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan hasil output spss nampak bahwa pengaruh bersama-sama CAR, NPL, 

NPM, BOPO, ROA, LDR, SENSITIVITAS terhadap return saham  dilihat pada tabel 

berikut : 

a. Tahun 2008 

Tabel 4 

Hasil Uji Koefisien Determinasi tahun 2008 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .304
a
 .092 -.242 .481072 

a. Predictors: (Constant), SENSITIVITAS, NPM, LDR, BOPO, CAR, 
ROA, NPL 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah dengan SPSS 



 

Berdasarkan tabel 4 diperoleh angka R2 (R Square) sebesar 0.092 atau 

(9.2%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen sebesar 9.2%. Atau variasi variabel 

independen yang digunakan dalam model (CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, 

LDR, Sensitivitas) tahun 2008 mampu menjelaskan sebesar 9.2% variasi 

variabel dependen (return saham). Sedangkan sisanya sebesar 90.8% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian ini.  

 

b. Tahun 2009 

Tabel 5 

Hasil Uji Koefisien Determinasi tahun 2009 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .741
a
 .549 .382 .773718 

a. Predictors: (Constant), SENSITIVITAS, NPM, LDR, NPL, CAR, ROA, 
BOPO 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah dengan SPSS 

 

Berdasarkan tabel 5 diperoleh angka R2 (R Square) sebesar 0.549 atau 

(54.9%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen sebesar 54.9%. Atau variasi variabel 

independen yang digunakan dalam model (CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, 

LDR, Sensitivitas) tahun 2009 mampu menjelaskan sebesar 54.9% variasi 

variabel dependen (return saham). Sedangkan sisanya sebesar 45.1% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian ini.  

 

c. Tahun 2010 

Tabel 6 

Tabel Uji Koefisien Determinasi tahun 2010 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .485
a
 .235 -.047 .604707 

a. Predictors: (Constant), SENSITIVITAS, NPM, CAR, LDR, ROA, NPL, 
BOPO 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah dengan SPSS 

 

 

Berdasarkan tabel 6 diperoleh angka R2 (R Square) sebesar 0.235 atau 

(23.5%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen sebesar 23.5%. Atau variasi variabel 

independen yang digunakan dalam model (CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, 

LDR, Sensitivitas) tahun 2010 mampu menjelaskan sebesar 23.5% variasi 



variabel dependen (return saham). Sedangkan sisanya sebesar 76.5% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian ini.  

 

d. Tahun 2011 

Tabel 7 

Hasil Uji Koefisien Determinasi tahun 2011 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .703
a
 .495 .309 .208734 

a. Predictors: (Constant), SENSITIVITAS, LDR, CAR, NPL, ROA, 
BOPO, NPM 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah dengan SPSS 

 

Berdasarkan tabel 7 diperoleh angka R2 (R Square) sebesar 0.495 atau 

(49.5%). Hal ini menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen sebesar 49.5%. Atau variasi variabel 

independen yang digunakan dalam model (CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, 

LDR, Sensitivitas) tahun 2011 mampu menjelaskan sebesar 49.5% variasi 

variabel dependen (return saham). Sedangkan sisanya sebesar 50.5% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian ini.  

Uji Simultan (Uji F)  

 a. Tahun 2008 

Tabel 8 

Hasil Uji F 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .446 7 .064 .276 .956
a
 

Residual 4.397 19 .231   

Total 4.844 26    

a. Predictors: (Constant), SENSITIVITAS, NPM, LDR, BOPO, CAR, ROA, NPL 

b. Dependent Variable: RETURNSAHAM 

Sumber : Data Sekunder yang sudah diolah dengan SPSS 

 

Berdasarkan tabel 8 uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.956 dan 

lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti variable CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, 

LDR, SENSITIVITAS tahun 2008 secara bersama-sama (simultan) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham.  

   

 

 

 

 

 



b. Tahun 2009 

Tabel 9 

Hasil Uji F 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.825 7 1.975 3.299 .018
a
 

Residual 11.374 19 .599   

Total 25.199 26    

a. Predictors: (Constant), SENSITIVITAS, NPM, LDR, NPL, CAR, ROA, BOPO 

b. Dependent Variable: RETURNSAHAM 

Sumber : Data Sekunder yang sudah diolah dengan SPSS 

 

Berdasarkan tabel 9 uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.018 dan 

lebih keci dari 0.05. Hal ini berarti variable CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, 

LDR, SENSITIVITAS tahun 2009 secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap return saham.  

c. Tahun 2010 

Tabel 10 

Hasil Uji F 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.133 7 .305 .833 .573
a
 

Residual 6.948 19 .366   

Total 9.080 26    

a. Predictors: (Constant), SENSITIVITAS, NPM, CAR, LDR, ROA, NPL, BOPO 

b. Dependent Variable: RETURNSAHAM 

Sumber : Data Sekunder yang sudah diolah dengan SPSS 

Berdasarkan tabel 10 uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.573 dan 

lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti variable CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, 

LDR, SENSITIVITAS tahun 2010 secara bersama-sama (simultan) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham.  

 

e. Tahun 2011 

Tabel 11 

Hasil Uji F 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .811 7 .116 2.659 .043
a
 

Residual .828 19 .044   

Total 1.639 26    

a. Predictors: (Constant), SENSITIVITAS, LDR, CAR, NPL, ROA, BOPO, NPM 

b. Dependent Variable: RETURNSAHAM 

Sumber : Data Sekunder yang sudah diolah dengan SPSS 



 Berdasarkan tabel 10 uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.043 dan 

 lebih  keci dari 0.05. Hal ini berarti variable CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, 

 LDR,   SENSITIVITAS tahun 2011 secara bersama-sama (simultan) 

 berpengaruh  signifikan terhadap return saham.  

Hasil Uji Regresi Secara Parsial 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti lebih lanjut 

manakah diantara tujuh variabel independen pada penelitian ini yang 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

 

a. Tahun 2008 

Tabel 12 

Hasil Uji T 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .132 .848  .156 .878 

CAR -.710 1.773 -.102 -.401 .693 

NPL -.456 4.584 -.072 -.099 .922 

NPM -.234 .520 -.111 -.450 .658 

BOPO -.005 .016 -.271 -.303 .765 

ROA -.723 .889 -.517 -.814 .426 

LDR -.560 .802 -.246 -.698 .494 

SENSITIVITAS .406 .482 .286 .843 .410 

a. Dependent Variable: RETURNSAHAM 

Sumber : Data sekunder hasil olah SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Tahun 2009 

Tabel 13 

Hasil Uji T 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.511 1.898 

 
-1.850 .080 

CAR -3.732 2.460 -.299 -1.517 .146 

NPL -11.944 7.522 -.623 -1.588 .129 

NPM -.639 .986 -.105 -.648 .525 

BOPO 5.145 1.220 3.066 4.218 .000 

ROA 111.571 30.385 2.529 3.672 .002 

LDR .073 .840 .014 .087 .932 

SENSITIVITAS .453 1.072 .080 .423 .677 

a. Dependent Variable: RETURNSAHAM 

Sumber : Data sekunder hasil olah SPSS 

 

c. Tahun 2010 

Tabel 14 

 

Hasil Uji T 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.937 1.611  -.581 .568 

CAR .167 2.815 .020 .059 .953 

NPL -2.349 2.322 -.408 -1.011 .325 

NPM 1.288 1.358 .269 .948 .355 

BOPO .482 .543 .447 .888 .386 

ROA -6.773 10.948 -.227 -.619 .543 

LDR 1.323 .673 .456 1.966 .064 

SENSITIVITAS -.527 .882 -.151 -.598 .557 

a. Dependent Variable: RETURNSAHAM 

Sumber : Data sekunder hasil olah SPSS 

 

 

 

 



d. Tahun 2011 

Tabel 15 

 

Hasil Uji T 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.009 .506  -1.994 .061 

CAR .380 .647 .112 .588 .564 

NPL 1.050 1.738 .106 .604 .553 

NPM .547 .387 .283 1.416 .173 

BOPO .006 .120 .009 .050 .960 

ROA 8.103 2.599 .558 3.118 .006 

LDR .029 .231 .022 .125 .902 

SENSITIVITAS .234 .155 .252 1.507 .148 

a. Dependent Variable: RETURNSAHAM 

Sumber : Data sekunder hasil olah SPSS 

 

Pembahasan 

1. Pengaruh CAR (Capital Adequacy Ratio) terhadap Return Saham 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, CAR (Capital Adequacy 

Ratio) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan Purwasih (2010), yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa CAR 

tidak ada pengaruh terhadap perubahan harga saham. Capital Adequacy Ratio 

(CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, disebabkan karena 

proporsi pembentuk modal sendiri pada perusahaan perbankan banyak yang berasal 

dari modal pelengkap, yaitu dari modal pinjaman dan pinjaman sub-ordinasi. Hal ini 

berarti harus diimbangi pula dengan kemampuan bank untuk membayar hutang-

hutangnya. Modal pinjaman yang besar berarti bahwa bank harus membayar biaya 

bunga yang lebih besar pula. Jika kondisi tersebut yang terjadi, meskipun sebuah 

bank memiliki rasio CAR diatas 8%, sewaktu-waktu dapat mengalami penurunan. 

Hal tersebut menyebabkan investor menjadi kurang memperhatikan CAR dalam 

berinvestasi, sehingga CAR tidak berpengaruh terhadap return saham. 

 

2. Pengaruh NPL terhadap Return Saham 

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Khaddafi 

(2008), yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa NPL memiliki pengaruh 

dengan tingkat signifikansi lemah yaitu 1% . NPL diperoleh dari jumlah kredit 

bermasalah terhadap jumlah kredit yang diberikan. Semakin tinggi NPL 

mengakibatkan semakin tinggi tunggakan bunga kredit yang berpotensi menurunkan 

pendapatan. Meningkatnya kembali kredit bermasalah (NPL) sebagai akibat 

peningkatan suku bunga kredit., kenaikan BBM serta fluktuasi rupiah yang masih 

berpotensi liar. Peningkatan NPL juga terjadi karena penanganan kredit bermasalah 

oleh bank lebih mementingkan aspek legal kredit dibandingkan aspek bisnis, 

sehingga penanganannya kurang konkret dan substansial, dan pada akhirnya hanya 

memicu terjadinya penumpukan kredit bermasalah di bank-bank. Hal ini membuat 



sentimen buruk bagi investor, sehingga rasio NPL tidak membentuk ekspektasi 

investor. 

 

3. Pengaruh NPM terhadap Return Saham 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I 

Wayan Adi Suarjaya (2012) yang menyatakan NPM tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. Pada tahun 2008 – 2010 nilai NPM perusahaan cukup rendah 

akibatnya NPM tidak mempengaruhi return saham perusahaan tersebut. Hal ini 

disebabkan perusahaan mengeluarkan biaya yang terlalu besar sehingga tidak 

mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan untuk mempengaruhi investor 

maupun calon investor untuk melakukan investasi. Pada tahun 2010 dan 2011 nilai 

NPM perusahaan cukup tinggi dibandingkan dengan dengan tahun-tahun 

sebelumnya tetapi nilai NPM yang tinggi juga tidak mempengaruhi return saham 

perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan dalam pemberian kredit memiliki berbagai 

resiko kredit antara lain terjadinya kredit bermasalah dan kredit macet. Investasi 

yang ditanamkan oleh investor belum dioptimalkan secara maksimal oleh 

perusahaan sehingga tidak meningkatkan return saham yang akan menguntungkan 

investor. 

 

4. Pengaruh BOPO terhadap Return Saham 

Rasio BOPO yang didapat dari Total beban operasional terhadap total 

pendapatan operasional. Hasil dari penelitian ini pada tahun 2008, 2010, 2011 sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Ketut Ali Suardana (2009) tidak ada pengaruh 

yang signifikan terhadap return saham. Dari rasio ini dapat diketahui bahwa semakin 

besar rasio ini berarti manajemen bank cenderung menghasilkan laba operasi yang 

relatif kecil sebagai akibat operasionalnya kurang efisien atau biaya operasi yang 

relatif besar. Sedangkan pada tahun 2009 hasil pengujian rasio BOPO terhadap 

return saham terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini disebabkan nilai BOPO 

tahun 2009 pada perusahaan tersebut cukup tinggi sehingga mempengaruhi return 

saham. Sehingga jika semakin besar rasio ini berarti manajemen semakin beroperasi 

kurang efisien sehingga laba akhir pun akan semakin kecil. Kondisi ini akan 

menurunkan reputasi bank meraih laba sehingga pada akhirnya akan berdampak 

pada return saham. 

 

5. Pengaruh ROA terhadap Return Saham 

Hasil penelitian tahun 2008 dan 2010 tidak ada pengaruh yang signifikan 

ROA terhadap return saham. Hal ini disebabkan nilai ROA yang negatif tidak dapat 

menarik minat investor untuk menginvestasikan dananya sehingga tidak dapat 

meningkatkan return saham. Sedangkan hasil penelitian pada tahun 2009 dan 2011 

ada pengaruh yang signifikan ROA terhadap return saham. Hal ini disebabkan nilai 

ROA yang positif, semakin tinggi nilai ROA maka tingkat pengembalian return 

saham akan semakin besar pula. Rasio ini merupakan rasio penting dalam sebuah 

penentuan investasi dana bagi seorang investor. 

 

6. Pengaruh LDR terhadap Return Saham 

Hasil dari pengujian ini pengaruh LDR (loan to Deposit ratio) terhadap 

return saham pada tahun 2008-2011 tidak menunjukkan ada pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 



dilakukan oleh Ketut Ali Suardana (2009) tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

LDR terhadap return saham. LDR (loan to Deposit Ratio) merupakan perbandingan 

jumlah kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga. Meningkatnya LDR 

rasio berarti meningkat pula pendapatan bunga yang diperoleh oleh bank. Dengan 

semakin meningkatnya LDR berarti profitabilitas meningkat yang mengindikasikan 

pertumbuhan laba yang semakin besar. Sebaliknya akan berdampak terhadap 

penurunan harga saham jika semakin kecil rasio ini. Nilai LDR mencerminkan 

kegiatan usaha atau operasi sehari-hari perbankan. Bagaimana operasinya dibiayai, 

apakah lebih banyak dari hutang atau modal perusahaan. Investor akan lebih 

memilih bank-bank yang mampu membiayai operasinya dengan modal atau apabila 

harus dibiayai dengan hutang, maka bank tersebut harus bisa mengembalikannya 

dengan asset yang dimiliki. Tingkat LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. Hal ini dikarenakan kredit yang disalurkan oleh bank tidak banyak 

memberikan kontribusi laba, karena pada periode penelitian terdapat gap yang 

tinggi diantara bank-bank go public di BEI yang beroperasi pada saat itu dalam 

mengucurkan kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat bank-bank 

yang kurang mengoptimalkan dana pihak ketiga tetapi di sisi lain masih terdapat 

pula bank-bank yang berlebihan dalam memberikan kredit. Hal inilah yang menjadi 

alasan mengapa investor kurang memperhatikan rasio LDR dalam berinvestasi, 

sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga saham. 

 

7. Pengaruh Sensitivitas terhadap Return Saham 

Hasil dari pengujian ini pengaruh sensitivitas terhadap return saham pada 

tahun 2008-2011 tidak menunjukkan ada pengaruh yang signifikan. Penilaian 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor Sensitivitas terhadap Risiko pasar. Bila 

Rasio tingkat bunga (IRR) yang dihasilkan diatas 100 persen maka bank yang 

bersangkutan mampu untuk mengoperasikan dana hutang yang diterima dari para 

nasabahnya baik dalam bentuk giro, deposito, ataupun dana pihak ketiga. Sehingga 

Resiko tingkat bunganya akan meningkat. Semakin tinggi risiko tingkat bunga maka 

semakin tinggi laba yang akan dihasilkan. Untuk mengukur sensitivitas terhadap 

risiko pasar menggunakan interest rate risk membandingkan antara interest 

sensitivity asset dengan interest sensitivity liabilities. Hasil nilai koefisien pada 

tahun 2008-2009 ini tidak ada yang lebih dari 100 persen. Hal ini disebabkan bank 

tersebut belum mampu mengoperasikan dana hutang ataupun dana pihak ketiga 

secara optimal. Nilai interest sensitivity asset yang kecil tidak sebanding dengan 

nilai interest sensitivity liabilities. Sehingga nilai interest risk rate tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap retun saham. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu : 

1. Dari hasil pembahasan didapat pengaruh CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, LDR 

SENSITIVITAS terhadap Return Saham pada tahun 2008 tidak ada pengaruh yang 

signifikan secara simultan maupun secara parsial. 



2. Hasil penelitian pada tahun 2009 didapat pengaruh CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, 

LDR, SENSITIVITAS terhadap Return Saham ada pengaruh yang signifikan secara 

simultan dan secara parsial variabel yang berpengaruh adalah BOPO dan ROA. 

3. Hasil penelitian pada tahun 2010 didapat pengaruh CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, 

LDR, SENSITIVITAS terhadap Return Saham tidak ada pengaruh yang signifikan 

secara simultan maupun secara parsial. 

4. Hasil penelitian pada tahun 2011 didapat pengaruh CAR, NPL, NPM, BOPO, ROA, 

LDR, SENSITIVITAS terhadap Return Saham ada pengaruh yang signifikan secara 

simultan dan secara parsial variabel yang berpengaruh hanya ROA.  

 

Saran 

 

Saran yang dapat diberikan adalah : 

1. Secara simultan penelitian tahun 2009 dan 2011 memiliki pengaruh terhadap return 

saham sedangkan tahun 2008 dan 2010 tidak ada pengaruh. Secara parsial dari tahun 

2008-2011 yang memiliki pengaruh signifikan hanya rasio BOPO dan ROA. 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh investor menjadi tolak 

ukur untuk menginvestasikan dananya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan lebih lanjut supaya dapat 

mengukur CAMELS dengan tambahan variabel lain seperti variabel Sensitivitas to 

market risk menggunakan data kualitatif sehingga hasil lebih akurat atau 

menambahkan jumlah data perusahaan yang dijadikan sampel penelitian.  
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