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FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TINGKAT RESIKO 
KREDIT PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR  

DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2013 
 

ABSTRAKSI 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui pengaruh Capital 
Adequacy Ratio (CAR) terhadap tingkat resiko kredit pada perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 2) Untuk mengetahui 
pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap tingkat resiko kredit pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 
3) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan (Size) terhadap tingkat resiko 
kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2009-2013. 4) Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap tingkat resiko kredit pada perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 5) Untuk 
mengetahui pengaruh CAR, LDR, ukuran perusahaan dan BOPO secara simultan 
terhadap tingkat resiko kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2009-2013.  
 Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1) Diduga Capital Adequacy Ratio 
(CAR) berpengaruh signifikan terhadap tingkat resiko kredit pada perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 2) Loan to 
Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan terhadap tingkat resiko kredit pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 
3) Ukuran perusahaan (Size) berpengaruh signifikan terhadap tingkat resiko kredit 
pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-
2013. 4) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat resiko kredit pada perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 5) CAR, LDR, ukuran 
perusahaan dan BOPO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
resiko kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2009-2013.  
 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang diperoleh dari BEI. 
Jumlah data dalam penelitian ini adalah 140 data. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji koefisien 
determinasi. 
 Hasil analisa data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) 
Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap tingkat resiko 
kredit (NPL). 2) Loan to Deposit Ratio (LDR)  berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat resiko kredit (NPL). 3) Ukuran perusahaan (Size) berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat resiko kredit (NPL). 4) Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat resiko kredit 
(NPL). 5) CAR, LDR, ukuran perusahaan dan BOPO secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat resiko kredit (NPL). 
 
Kata Kunci: CAR, LDR, ukuran perusahaan, BOPO dan NPL. 
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ABSTRACTION 
 

 This study aims to: 1) To determine the effect of the Capital Adequacy 
Ratio (CAR) on the level of credit risk in banking companies listed in Indonesia 
Stock Exchange 2009-2013 period. 2) To determine the effect of the Loan to 
Deposit Ratio (LDR) to the level of credit risk in banking companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2009-2013 period. 3) To determine the effect of firm 
size (Size) of the level of credit risk in banking companies listed in Indonesia 
Stock Exchange 2009-2013 period. 4) To determine the effect of Operating 
Expenses to Operating Income (BOPO) on the level of credit risk in banking 
companies listed in Indonesia Stock Exchange 2009-2013 period. 5) To determine 
the effect of CAR, LDR, company size and BOPO simultaneously on the level of 
credit risk in banking companies listed in Indonesia Stock Exchange 2009-2013 
period. 
 The hypothesis in this study were: 1) Anticipated Capital Adequacy Ratio 
(CAR) significantly affects the level of credit risk in banking companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2009-2013 period. 2) Loan to Deposit Ratio (LDR) 
significantly affects the level of credit risk in banking companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2009-2013 period. 3) The size of the company (Size) 
significantly affects the level of credit risk in banking companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2009-2013 period. 4) Operating Expenses to Operating 
Income (BOPO) significantly affects the level of credit risk in banking companies 
listed in Indonesia Stock Exchange 2009-2013 period. 5) CAR, LDR, company 
size and ROA simultaneously significant effect on the level of credit risk in 
banking companies listed in Indonesia Stock Exchange 2009-2013 period. 
Data needed in this research is secondary data obtained from the banking 
company's financial statements obtained from BEI. The amount of data in this 
study were 140 data. Analysis of the data used in this research is multiple linear 
regression, t test, F test and coefficient of determination. 
 The results of data analysis in this study can be concluded that: 1) Capital 
Adequacy Ratio (CAR) significantly affects the level of credit risk (NPL). 2) Loan 
to Deposit Ratio (LDR) significantly affects the level of credit risk (NPL). 3) The 
size of the company (Size) significantly affects the level of credit risk (NPL). 4) 
Operating Expenses to Operating Income (BOPO) had no significant effect on the 
level of credit risk (NPL). 5) CAR, LDR, company size and BOPO 
simultaneously significant effect on the level of credit risk (NPL). 
 
Keywords: CAR, LDR, firm size, BOPO and NPL. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan dan pertumbuhan lembaga perbankan menjadi salah 

satu alasan para investor untuk tertarik berinvestasi di sektor ini. Kondisi ini 

ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga saham khususnya pada 

sektor perbankan di bursa efek. Sebagai salah satu industri yang termasuk 

dalam industri yang terdaftar di pasar modal bank merupakan suatu lembaga 

yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara 

pihak- pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi 

memperlancar lalu lintas pembayaran (Dendrawijaya, 2000: 25).  

 Terkait dengan permasalah di atas, maka dalam penelitian ini peneliti 

tertarik menganalisis pengaruh kierja keuangan terhadap perubahan harga 

saham pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia untuk periode 

tahun 2010-2013. Untuk itu dalam penelitian ini mengambil judul “Faktor-

Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Resiko Kredit Pada 

Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2009-2013”. 

B. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 

permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini diantaranya yaitu: 

apakah CAR, LDR, ukuran perusahaan dan BOPO berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat resiko kredit pada perusahharga saham pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013? 

C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh CAR, LDR, ukuran perusahaan dan BOPO terhadap 

tingkat resiko kredit pada perusahharga saham pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 

D. Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya adalah 

sebagai masukan dalam melakukan prediksi harga saham, yang pada akhirnya 
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dapat memberikan sumbangan informasi bagi pihak investor untuk mengambil 

keputusan membeli atau tidak saham tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan informasi bagi pihak manajemen perbankan dalam 

penetapan kebijakan terutama menyangkut keuangan dan kebijakan lain 

berdasarkan analisis rasio keuangan. Menambah wacana kepustakaan terkait 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dan penelitian ini 

juga diharapkan sebagai sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan 

penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat 

melanjutkan maupun melengkapi 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Landasan Teori  

1. Bank  

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, menerangkan bahwa bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

banyak.  

2. Kredit  

Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk 

melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang karena penyerahan 

barang-barang sekarang (Bymont P. Kent, dikutip oleh Thomas Suyanto 

dkk). 

3. Non-Performing Loan (NPL) 

Menurut Riyadi (2006) rasio Non-Performing Loan merupakan 

perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat 

kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah dibandingkan dengan 

total kredit yang diberikan oleh bank 

4. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan 

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, 
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penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut di biayai dari dana 

modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber 

di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain 

(Dendawijaya, 2003). 

5. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Menurut Kasmir (2006), Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk 

mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan 

jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan 

6. Ukuran Bank (SIZE). 

Ukuran sebuah bank dapat dinilai dari total aset yang dimiliki bank 

tersebut. Bank dengan aset yang besar memliki kemungkinan untuk 

menghasilkan keuntungan yang lebih besar apabila diikuti dengan hasil 

dari aktivitasnya. Ukuran bank adalah skala besar kecilnya bank yang 

ditentukan oleh beberapa hal, antara lain total asset dan kepemilikan modal 

sendiri (Ranjan dan Dahl, 2003).  

7. Niaya Operasional (BOPO) 

Rasio BOPO sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional. Efisiensi operasi dilakukan 

oleh bank dalam rangka untuk mengetahui apakah bank dalam operasinya 

yang berhubungan dengan usaha pokok bank, dilakukan dengan benar 

(sesuai dengan harapan pihak manajemen dan pemegang saham) serta 

digunakan untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua 

faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna (Mawardi, 2005). 

 

METODE PENELITIAN  

A. Teknik Pengumpulan Data  

 Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data berupa laporan keuangan 

setiap sampel mulai tahun 2009 sampai dengan 2013 dengan bersumber pada 
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laporan keuangan yang dipublikasikan oleh ICMD dan web site resmi Bursa 

Efek Indonesia yaitu www.bei.co.id atau www.idx.co.id. 

B. Teknik Analisis Data  

1. Analisis Deskriptif  

 Analisis deskriptif adalah bagian dari statistik yang mempelajari 

cara  pengumpulan dan penyajian data sehingga memudahkan untuk  

dipahami. Statistik deskriptif dalam penelitian ini memuat data mean  

(rata-rata), deviasi standart, nilai minimum dan nilai maksimum yang  

dapat digunakan untuk menentukan fluktuasi masing-masing variabel  

dengan cara mengurangi mean dengan deviasi standart. 

2. Uji Hipotesis  

a. Analisis Regresi Linier Berganda  

b. Uji Hipotesis Parsial dengan Uji t 

c. Uji Hipotesis Simultan dengan Uji F 

d. Uji Koefisien Determinasi. 

ANALISIS HASIL PENELITIAN  

A. Deskripsi Variabel Penelitian  

1. Non-Performing Loan (NPL) 

 Non-Performing Loan (NPL) merupakan perbandingan antara 

jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas yang 

merupakan kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang 

diberikan oleh bank. Rasio ini digunakan sebagai indikator tingkat resiko 

kredit yang dilakukan oleh perusahaan perbankan dalam mengalokasikan 

kreditnya. Hasil deskriptif NPL pada perusahaan perbankan yang  go 

public di BEI diketahui bahwa jumlah data yang ada dalam penelitian ini 

yaitu sebanyak 140 data dengan N valid atau data yang terproses sebanyak 

140 dan N  missing atau data yang tidak terproses sebanyak 0. Mean atau 

rata-rata NPL pada tahun 2009-2013 sebesar 0,38164. Standar deviasi 

sebesar 1,139548 dari hasil standart errors of mean dapat ditentukan 

rentang data populasi minimum dan maksimum. Rasio minimum pada 

tahun 2009-2013 sebesar 0,000 Sedangkan rasio maksimum sebesar 8,820. 
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2. Capital Adequacy Ratio (CAR)  

 CAR merupakan perbandingan antara modal sendiri dengan Aktiva 

Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Rasio ini digunakan sebagai 

indikator terhadap kemampuan bank menutupi penurunan aktiva akibat 

terjadinya kerugian-kerugian atas aktiva bank dengan menggunakan 

modalnya sendiri. Hasil deskriptif CAR pada perusahaan perbankan yang  

go public di BEI diketahui bahwa jumlah data yang ada dalam penelitian 

ini yaitu sebanyak 140 data dengan N valid atau data yang terproses 

sebanyak 140 dan N  missing atau data yang tidak terproses sebanyak 0. 

Mean atau rata-rata CAR pada tahun 2009-2013 sebesar 7,24057. Standar 

deviasi sebesar 16,443018 dari hasil  standart errors of mean dapat 

ditentukan rentang data populasi minimum dan maksimum. Rasio 

minimum pada tahun 2009-2013 sebesar 0,020 Sedangkan rasio 

maksimum sebesar 109,310. 

3. Loan To Deposits Ratio (LDR)  

 LDR merupakan rasio antara kredit dengan dana pihak ketiga. 

Rasio ini menunjukkan kemampuan likuiditas bank untuk menjadikan 

kreditnya sebagai sumber likuiditas. Hasil Deskriptif LDR pada 

perusahaan perbankan yang  go public di BEI diketahui bahwa jumlah data 

yang ada dalam perusahaan yaitu sebanyak 140 data dengan N valid atau 

data yang terproses sebanyak 140 dan N  missing atau data yang tidak 

terproses sebanyak 0. Mean atau rata-rata LDR pada tahun 2009-2013 

sebesar 37,306389, dengan standar deviasi sebesar 190,576528 dari hasil  

standart errors of mean dapat ditentukan rentang data populasi  minimum 

dan  maksimum. Rasio minimum pada tahun 2009-2013 sebesar 0,112. 

Sedangkan rasio maksimum sebesar 1162,347. 

4. Ukuran Perusahaan (Size)  

 Ukuran perusahaan (size) merupakan merupakan penilaian 

terhadap total asset yang dimiliki oleh bank, dimana total  asset  ini  dapat  

dilihat  pada  total  aktiva  yang  terdapat  pada  laporan keuangan  bank  

tersebut  pada  bagian  neraca. Size  diduga  mempunyai pengaruh  

terhadap  laba  yang  diperoleh  pada  suatu  bank,  dimana  semakin besar  
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size  dari  suatu  bank  maka  semakin  besar  pula  kemungkinan  laba  

yang diperoleh  bank  tersebut. Besar  kecilnya  size  suatu perusahaan 

akan mempengaruhi kemampuannya dalam  menanggung  risiko  yang  

mungkin timbul  akibat  berbagai  situasi  yang  dihadapi  perusahaan  

berkaitan  dengan operasinya  (Kasmir,  2004: 67). Hasil Deskriptif ukuran 

bank yang dilihat dari total aktiva pada perusahaan perbankan yang  go 

public di BEI diketahui bahwa jumlah data yang masuk sebanyak 140 

perusahaan dengan N valid atau data yang terproses sebanyak 140 dan N  

missing atau data yang tidak terproses sebanyak 0. Mean atau rata-rata 

ukuran bank (total aktiva) pada tahun 2009-2013 sebesar 17,70093 dengan 

standar deviasi sebesar 2,494487 dari hasil  standart errors of mean dapat 

ditentukan rentang data populasi  minimum dan  maksimum. Rasio 

minimum pada tahun 2009-2013 sebesar 12,142. Sedangkan rasio 

maksimum sebesar 23,902. 

5. Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)  

 Hasil Deskriptif BOPO pada perusahaan perbankan yang  go public 

di BEI diketahui bahwa jumlah data yang masuk sebanyak 140 data 

dengan N valid atau data yang terproses sebanyak 140 dan N  missing atau 

data yang tidak terproses sebanyak 0. Mean atau rata-rata BOPO pada 

tahun 2009–2013 sebesar 15,24079, dengan standar deviasi sebesar 

44,671801, dari hasil  standart errors of mean dapat ditentukan rentang 

data populasi minimum dan maksimum. Rasio minimum pada tahun 

2009–2013 sebesar 0,028. Sedangkan rasio maksimum sebesar 249,697. 

B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diketahui bahwa CAR, 

LDR, Ukuran Perusahaan dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap NPL 

pada perusahaan perbankan yang go public di BEI. Rasio CAR digunakan 

untuk mengukur sejauh mana kemampuan permodalan bank dalam 

mengantisipasi penurunan aktiva. Menurut Kasmir (2003:76) CAR merupakan 

rasio keuangan yang mengukur kemampuan bank menanggung risiko yang 

mungkin timbul atas aktiva.  
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 Pada dasarnya semakin tinggi CAR maka akan semakin tinggi pula 

tingkat resiko kredit karena bank yang mempunyai CAR yang tinggi berarti 

bank tersebut mempunyai modal yang cukup untuk melakukan kegiatan 

usahanya dan cukup pula menanggung resiko apabila bank tersebut 

dilikuidasi. Semakin tinggi CAR juga dapat menggambarkan bahwa bank 

tersebut semakin solvabel. Dengan kondisi  seperti itu yaitu modal yang cukup 

maka suatu bank akan dapat membiayai produk jasanya yang banyak, selain 

itu CAR yang besar sama dengan modal yang besar dan aktiva berisiko 

rendah. Hal yang pokok adalah dengan CAR yang tinggi, risiko dalam 

berinvestasi rendah. Hal seperti itulah yang akan mendorong para investasi 

berbondong-bondong untuk membeli saham tersebut. Sesuai hukum 

permintaan dan penawaran, maka kondisi tersebut akan meningkatkan harga 

saham. Rasio ini mempunyai hubungan yang positif terhadap harga saham.  

 Hasil penelitian pada variabel keempat menunjukkan LDR 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat resiko kredit yang diberikan 

oleh perusahaan perbankan yang go public di BEI. Karena 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. Dengan likuiditas 

bank yang tinggi maka hal tersebut akan dapat menurunkan tingkat resiko 

kredit yang mungkin terjadi pada perusahaan perbankan. 

 Hasil penelitian pada variabel BOPO tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat resiko kredit yang ada pada  perusahaan perbankan 

yang  go public  di BEI. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan-kebijakan 

yang mengarah pada upaya ekspansi yang membutuhkan biaya yang besar 

(Infobank, 2003: 48). Tetapi pihak ketiga tidak perlu mengkhawatirkan 

anggapan akan turunnya penilaian kinerja keuangan bank oleh para investor. 

Besarnya pengeluaran atau yang disebut pula beban operasional ini tidak 

terlalu berpengaruh terhadap tingkat resiko kredit yang ada pada perusahaan 

perbankan. Asalkan beban operasional tersebut tidak menimbulkan kerugian 
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atau bank masih memiliki laba kotor yang cukup memadai, maka masih 

terdapat resiko kredit.  

 Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa 31,3% tingkat resiko 

kredit yang ada pada perusahaan perbankan go public dapat dijelaskan oleh 

variabel CAR, LDR, ukuran perusahaan dan BOPO. Hasil ini menunjukkan 

bahwa investor dalam pengambilan putusan investasi mempertimbangkan 

tingkat resiko kredit, tingkat pengembalian yang akan diperoleh dan juga 

mempertimbangkan kemampuan alat-alat likuid (dana dari pihak ketiga, 

pinjaman yang diterima lebih dari tiga bulan, dan modal inti ) terhadap 

kewajiban (hutang lancar) perusahaan. Pandangan ini dapat diterima karena 

usaha pokok perbankan adalah menghimpun dana masyarakat dan kemudian 

menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Dan tingkat perputaran piutang 

ini juga akan mempengaruhi pada tingkat pencapaian laba perusahaan. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan 

resiko piutang atau memperkecil piutang tidak tertagih diantaranya 

memperkecil jumlah penjualan kredit dari keseluruhan penjualan,  

memperpendek batas waktu pembayaran kredit, meminimalkan volume 

penjualan kredit dan melakukan penagihan piutang secara aktif. Sehingga 

kemampuan kinerja perusahaan perbankan dalam mendapatkan laba akan 

tercapai.   

 Hal ini dapat menarik para investor untuk bergabung dan membeli 

saham perusahaan. Karena prospek pertumbuhan perusahaan juga dinyatakan 

dalam harga-harga saham, dan perusahaan-perusahaan yang tumbuh akan 

memiliki nilai pasar yang lebih tinggi  secara relatif untuk setiap aktiva yang 

dimiliki. Selain itu perusahaan perbankan yang mempunyai reputasi kinerja  

sehat atau baik dan fluktuasi profitabilitas cenderung meningkat dapat 

menandakan kondisi pasar yang semakin bergairah. Kondisi ini juga mampu 

memikat para investor untuk menanamkan dananya melalui saham pada 

perusahaan perrbankan yang  go public di BEI. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 

bahwa CAR, LDR, ukuran perusahaan dan BOPO berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat resiko kredit (NPL) baik secara parsial maupun secara 

simultan. 

B. Saran 

Saran yang dapat direkomendasikan terkait dengan pembahasan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagi peneliti yang akan datang penelitian ini hanya terbatas pada  kajian 

empiris tentang analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap perubahan 

harga saham pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

tetapi tidak sampai kepada pemecahan masalah tentang bagaimana 

dampak kinerja keuangan perusahaan terhadap perubahan harga 

sahamnya, sehingga akan mampu meningkatkan laba perusahaan. Oleh 

karena itu, peneliti lain yang berminat terhadap permasalahan kinerja 

keuangan seharusnya melakukan pengembangan pada perusahaan lainnya, 

misalnya perusahaan manufaktur atau seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Bagi investor diharapkan dapat lebih teliti dalam rangka melakukan 

analisis terhadap kinerja perusahaan yang akan dijadikan sebagai pilihan 

investasinya dan diharapkan dapat menganalisis semua kinerja keuangan 

yang ada dalam perusahaan tersebut baik aspek likuditias, profitabilitas 

dan solvabilitasnya secara lebih detail. 
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