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         BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saham merupakan sertifikat yang menunjukan bukti kepemilikan 

suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan 

dan aktiva perusahaan. Harga saham di pasar akan menentukan nilai suatu 

perusahaan, demikian juga nilai perusahaan dimana kinerja dan kesehatan 

perusahaan juga mempengaruhi harga sahamnya. Kesehatan perusahaan 

adalah jaminan investor untuk memprediksi keuntungan yang akan 

diterimanya di masa mendatang.  

Salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam memilih suatu 

perusahaan untuk ditanamkan dananya yaitu, kinerja atau kesehatan suatu 

perusahaan. Semakin baik kinerja suatu perusahaan semakin tinggi laba 

usahanya dan semakin banyak keuntungan yang dapat dinikmati oleh 

pemegang saham, perusahaan tersebut akan dipercaya masyarakat karena 

mempunyai reputasi yang baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan harga 

saham (Setyawan, 2012). Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para 

investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga 

akan terjadi kenaikan harga saham. Meskipun demikian saham perusahaan 

yang memiliki kinerja baik sekalipun, harganya bisa saja turun. Salah satu 

fenomena tersebut terjadi pada sektor perbankan.  
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Saham perbankan merupakan saham yang paling diminati. Bahkan 

sempat dikabarkan mengungguli pertumbuhan Indeks Harga Saham 

Gabungan. Sektor perbankan memiliki peran penting dalam memediasi 

perekonomian antara pihak yang memilki kelebihan dana dan pihak yang 

memerlukan dana. Atas kepentingan seperti itu, diperlukan bank dengan 

kinerja sistem pengelolaan keuangan yang sehat. Adanya penilaian kesehatan 

perbankan akan dapat membantu pihak yang berkepentingan dalam 

mengambil keputusan. 

Pada saat ini kebijakan adanya perubahan sistem penilaian oleh Bank 

Indonesia (BI) dari CAMELS yaitu permodalan (capital), kekayaan (asset 

quality), manajemen (management), rentabilitas (earnings), dan likuiditas 

(liquidity), serta sensitivity to market risk. Perubahan sistem penilaian 

perbankan tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi masalah lebih awal 

yang terjadi di perusahaan dan dengan melakukan penerapan manajemen 

resiko. 

Amanda dan Pratomo (2013) menyatakan bahwa komponen ROA 

menunjukkan kemampuan modal yang diinvestasikan dalam total aktiva 

untuk menghasilkan laba perusahaan. Semakin besar nilai rasio ROA 

menunjukkan bahwa semakin efektif bank dalam memperoleh laba dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimiliki dan sebaliknya semakin kecil nilai rasio 

ROA menunjukkan bahwa semakin tidak efektif bank dalam memperoleh 

laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Penerbitan surat berharga 
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seperti obligasi dan saham akan dapat memperkuat permodalan perusahaan 

untuk melakukan peningkatan nilai ROA. 

Menurut Yuliani (2007) Net Interest Margin (NIM) “marjin bunga 

bersih” adalah ukuran perbedaan antara bunga pendapatan yang dihasilkan 

oleh bank atau lembaga keuangan lain dan nilai bunga yang dibayarkan 

kepada pemberi pinjaman mereka (misalnya, deposito), relatif terhadap 

jumlah mereka (bunga produktif ) asset. 

Komponen terakhir yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) atau 

permodalan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat harga 

saham suatu perusahaan. Yuliani (2007) menyatakan semakin besar CAR 

maka keuntungan bank juga akan semakin besar atau semakin kecil risiko 

suatu bank maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank. Hal ini 

tentunya akan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. 

Dengan demikian modal merupakan cadangan yang harus dipelihara untuk 

mengantisipasi  resiko kerugian bank. Rasio yang akan digunakan untuk 

menilai  aspek permodalan,  pada penelitian ini,  adalah Capital Adequacy 

Ratio (CAR),  yakni rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan 

bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan 

manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi,dan 

mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap 

besarnya modal  bank. 

Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk 

membuat penelitian dengan judul “PENGARUH  RETURN ON ASSET 
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(ROA), NET INTEREST MARGIN (NIM), DAN CAPITAL 

ADEQUACY RATIO (CAR) TERHADAP HARGA SAHAM 

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012-2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah  Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham  

perbankan syariah di indonesia periode 2012-2015? 

2. Apakah Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadap harga saham  

perbankan syariah di indonesia periode 2012-2015? 

3. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap harga 

saham  perbankan syariah di indonesia periode 2012-2015? 

4. Apakah secara simultan Return On Asset (ROA), Net Interest Margin 

(NIM), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap harga 

saham  perbankan syariah di indonesia periode 2012-2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh  Return On Asset (ROA) terhadap harga saham  

perbankan syariah di indonesia periode 2012-2015. 

2. Untuk menguji pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap harga saham  

perbankan syariah di indonesia periode 2012-2015. 

3. Untuk menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap harga 

saham  perbankan syariah di indonesia periode 2012-2015. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh Return On Asset (ROA), Net Interest 

Margin (NIM), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap harga saham  

perbankan syariah di indonesia periode 2012-2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi 

pembaca dan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai analisis pengaruh ROA, NIM, CAR, terhadap  terhadap 

harga saham  perbankan syariah di indonesia periode 2012-2015. 

b. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dalam manajemen 

keuangan terutama menyangkut dengan penelitian mengenai analisis 

pengaruh ROA, NIM, CAR terhadap harga saham  perbankan 

syariah di indonesia periode 2012-2015 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Bank, khususnya dalam menganalisis pengaruh ROA, NIM, 

CAR terhadap harga saham  perbankan syariah di indonesia periode 

2012-2015 penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi 

perkembangan sektor perbankan syariah di masa yang akan datang.  

b. Bagi Pemerintah, sebagai bahan pemikiran untuk para pengambil 

keputusan atau kebijakan perekonomian agar lebih tepat untuk 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi  harga saham  

perbankan syariah di indonesia  
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c. Bagi Masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran pentingnya 

menabung di bank syariah, karena lebih banyak manfaat dan 

keuntungan yang di dapat dibanding mudharatnya dari produk-

produk yang ditawarkan baik bagi yang ingin menginvestasikan 

uangnya atau sekedar menyimpan uangnya kepada khususnya 

masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim/muslimah.  

d. Bagi Pihak Lain, seperti swasta/wiraswasta sebagai masukan bagi 

mereka untuk memilih sistem perbankan syariah sebagai pilihan 

alternatif. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai bagian-bagian 

yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulisan membaginya menjadi tiga 

bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian 

ini, sehingga penulis dapat mengemukakan suatu hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, variabel dan pengukurannya, model penelitian, uji 

pendahuluan dan uji hipotesis. 
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BAB IV :HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas secara deskriptif variabel-variabel yang 

berkaitan dengan masalah penelitian, analisis dan data yang 

digunakan, serta pembahasan mengenai masalah yang diteliti. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil 

analisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diberikan 

kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




