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Sukarti

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi rasio keuangan yang mana

yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap IHS dari Rasio-Rasio Keuangan

Perbankan yang telah ditetapkan oleh PSAK,untuk menganalisis pengaruh kinerja

keuangan masing-masing bank terhadap indeks harga saham individualnya, untuk

menganalisis seberapa besar pengaruh kinerja keuangan sektor perbankan terhadap

indeks harga saham sektoralnya serta langkah-langkah apa yang ditempuh oleh bank

untuk mempengaruhi investor atas dasar hasil analisis penelitian. Metode penelitian

yang digunakan adalah metode deskriptif untuk meneliti suatu objek dari tahun 2000-

2007. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara

sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Uji hipotesis menggunakan

Analisis Jalur (Path Analysis). Dari 12 variabel kinerja keuangan yang dianalisis baik

secara sektoral maupun secara individual bank, menunjukkan bahwa hanya terdapat

maksimum 5 variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indek Harga

Saham. Kalau dilihat besarnya pengaruh dari 5 variabel yang signifikan tersebut

ternyata pengaruhnya relatif kecil. Bagi Bank disarankan tidak harus semua indikator

keuangan yang ditetapkan oleh PSAK dipublikasikan di BEI cukup 5 kinerja keuangan

(CAR, NPL, ROE, LDR< dan GWM) ditambah dengan ROA dan NIM saja.

Kata Kunci : Kinerja keuangan, indeks harga saham, Bursa Efek Indonesia

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan perbankan sebagai salah satu dari sekian banyak lembaga

keuangan mempunyai peranan strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan

masing-masing unsur dalam pembangunan suatu negara. Peran yang strategis tersebut

terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat

menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.
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Karena peranannya demikian strategis dalam menunjang pembangunan nasional,

dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

tentang perbankan, ditegaskan bahwa lembaga perbankan senantiasa mendapat

pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan dilandasi oleh landasan gerak yang

kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara effisien, sehat,

wajar dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global. Lembaga

perbankan harus mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat

kepadanya serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang

produktif untuk pencapaian sasaran pembangunan.

Kewajiban untuk memelihara kecukupan modal bank sebenarnya sudah diatur

sejak tahun 1977 yaitu melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/5/UPPB tanggal

31 Agustus 1977 dan disempurnakan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

19/6/UPPB tanggal 27 Mei 1986. Kecukupan modal merupakan faktor yang penting

bagi bank dalam rangka pengembangan usaha bank dan mengantisipasi risiko

kerugiannya, disamping faktor lainnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam

memenuhi prinsip kehati-hatian agar dapat bersaing dengan perbankan internasional,

perbankan Indonesia berusaha mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya agar bisa

memperbaiki struktur modal yang dimiliki dengan melakukan penambahan modal

sendiri baik melalui pemegang saham lama maupun penawaran saham di pasar modal.

Melalui tindakan tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kinerja

perusahaan.

Apalagi bagi suatu bank yang telah go public harus senantiasa berusaha

meningkatkan kinerja perusahaannya dari waktu ke waktu, karena banyak pihak yang

berkepentingan dengan hal tersebut antara lain adalah investor.

Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Prasongko S. (Thesis, UNPAD

tahun 2000) mengambil suatu kesimpulan bahwa tingkat kinerja bank-bank nasional

pada periode sebelum dan sesudah melaksanakan go public tidak menunjukkan

perbedaan yang signifikan, hal ini disebabkan antara lain perbankan nasional kurang

effektif dalam mengalokasikan dana yang berasal dari pelaksanaan go public serta

kurangnya bank memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya.

Walaupun demikian investor tetap akan mengadakan analisis untuk memutuskan

investasi sahamnya.
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Harga saham dapat dipengaruhi oleh faktor fundamental perusahaan, telah diteliti

oleh A. Muslimin (Thesis, UNPAD tahun 1995). Demikian juga kinerja perbankan

mempengaruhi perubahan harga saham, telah diteliti oleh Yofy Syarhani (Thesis 1998).

Penelitian lain dilakukan oleh Erwin Rassyid tahun 1999 dimana faktor-faktor non

fundamental emiten memiliki hubungan yang signifikan dengan perubahan harga saham

sektor Properti, dimana harga saham dinyatakan melalui Indeks Harga Saham Sektor

Properti (Thesis, UNPAD, 1999).

Di Bursa Effek Indonesia, sampai dengan bulan Desember 2004 tercatat sebanyak

24 bank yang telah Go Public (termasuk bank Global yang telah dilikuidasi), sehingga

kini hanya berjumlah 23 bank. Kinerja 23 bank tersebut oleh majalah Infobank nomor

315 Juni 2005 menunjukkan bahwa :

- 17 bank mendapat predikat sangat bagus dengan total nilai kinerja 81 - 100

- 4 bank mendapat predikat bagus dengan total nilai kinerja 66 - <81

- 1 bank mendapat predikat cukup bagus dengan total nilai kinerja 51 - <66

- 1 bank mendapat predikat tidak bagus dengan total nilai kinerja 0 - <51

Tabel 1
Rating Bank-Bank Go Public

Per Desember 2003 – 2004
P NAMA BANK PREDIKAT
1 Bank Danamon Indonesia Sangat Bagus
2 Bank Rakyat Indonesia Sangat Bagus
3 Bank Buana Indonesia Sangat Bagus
4 Bank Artha Niaga Kencana Sangat Bagus
5 Bank Niaga Sangat Bagus
6 Bank NISP Sangat Bagus
7 Bank Mayapada Sangat Bagus
8 Bank Swadesi Sangat Bagus
9 Bank Negara Indonesia Sangat Bagus
10 Bank Bumiputera Sangat Bagus
11 Bank Internasional Indonesia Sangat Bagus
12 Permata bank Sangat Bagus
13 Bank Central Asia Sangat Bagus
14 Bank Nusantara Parahyangan Sangat Bagus
15 Bank Victoria International Sangat Bagus
16 Bank Mega Sangat Bagus
17 Bank Panin Sangat Bagus
18 Bank Mandiri Bagus
19 Bank Eksekutif Bagus
20 Lippo Bank Bagus
21 Bank Inter – Pasific Bagus
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22 Bank Kesawan Cukup Bagus
23 Bank Century Tidak Bagus

Sumber : Infobank No. 315 Juni 2005

Ternyata dari rating yang diadakan majalah Infobank, bank-bank di Indonesia

masih 73,91% yang go public memiliki kinerja yang sangat bagus. Kinerja keuangan

yang sangat bagus dari Bank-bank yang telah go public tadi tentunya akan berpengaruh

terhadap Indek Harga Sahamnya. Sementara Indeks Harga Saham yang merupakan

barometer kesehatan ekonomi suatu negara dan mencerminkan pergerakan harga saham

bank-bank go public di Indonesia yang 73,91% kinerjanya sangat bagus, menarik untuk

diteliti, apakah kinerja yang sangat bagus tadi benar-benar mempengaruhi Indek Harga

Sahamnya. Disamping itu stake holder lembaga perbankan sangat membutuhkan

informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan dan Indeks Harga

Sahamnya, yang diduga faktor kinerja keuangan bank merupakan faktor dominan

terhadap indeks harga saham, agar langkah-langkah yang mereka ambil tidak jauh

menyimpang tetapi menguntungkan berbagai pihak.

Berdasarkan hal tersebut, dan juga untuk menambah informasi penelitian dan

melengkapi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini hendak

melihat bagaimana pengaruh kinerja keuangan perbankan terhadap Indeks Harga

Saham. Disamping itu juga ingin mengetahui kinerja keuangan yang mana yang

mempunyai pengaruh signifikan terhadap HIS sebagai dasar pertimbangan stake holder.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti mengadakan

identifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1 Mengidentifikasi rasio keuangan yang mana yang mempunyai pengaruh signifikan

terhadap IHS dari Rasio-Rasio Keuangan Perbankan yang telah ditetapkan oleh

PSAK.

2 Seberapa besar pengaruh kinerja keuangan masing-masing bank terhadap indek

harga saham individualnya?

3 Seberapa besar pengaruh kinerja keuangan sector perbankan terhadap indek harga

saham sektoralnya?
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4 Langkah-langkah apa yang ditempuh oleh Bank untuk mempengaruhi investor atas

dasar hasil analisa penelitian.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian pustaka

1. Pengukuran Kinerja Keuangan Perbankan

Pada dasarnya kata “Kinerja” dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas

berbagai aktivitas yang dilakukan, bisa juga dikatakan sebagai hasil yang telah dicapai

atas segala aktivitas yang dilakukan dalam mendayagunakan sumber-sumber yang

tersedia.

Dengan demikian disamping memperhatikan hasil yang dapat dicapai, juga ikut

perhitungan sumber-sumber yang digunakan untuk memperoleh hasil tersebut.

Mengingat pembahasan difokuskan pada kinerja keuangan suatu bank, maka dalam hal

ini pengertian kinerja diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh perbankan atas berbagai

aktivitas yang dilakukan bank demi mendayagunakan sumber keuangan yang tersedia.

Agar laporan keuangan bermanfaat bagi stakeholder bank, maka terhadap laporan

keuangan tersebut perlu dilakukan analisis.

Pengukuran kinerja keuangan bank yang digunakan dalam penelitian ini

didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman

Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Menurut PSAK dan PAPI, kinerja keuangan

perbankan dapat dilihat dari Rasio keuangan bank, yang terdiri dari:

a. Rasio Permodalan

Rasio permodalan terdiri dari:

1. Capital Adecuacy Rasio (CAR)

- Menurut Bank Indonesia yang tertera dalam surat edaran nomor 26/I/BPPP

tanggal 29 Mei 1993.

“Kebutuhan modal minimum bank atau Capital Adecuacy Rasio ditentukan

dengan membagi modal inti ditambah modal pelengkap dibagi dengan aktiva

tertimbang menurut risiko (ATMR)”.

Adapun CAR atau kecukupan minimum yang harus dimiliki oleh Bank menurut

Bank Indonesia yang tercantum dalam Surat Edaran BI nomor 23/II/BPPP

tanggal 28 Februari 1991 adalah sebesar 8%, pada tahun 1995 BI
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mengumumkan kewajiban perbankan memenuhi CAR minimum bagi bank

devisa sebesar 8% (1995), 9% (1997), 12% (2001). Cara perhitungan penyediaan

modal minimum bank umum berdasarkan Pakmei 29, 1993. CAR

menggambarkan kecukupan modal bagi suatu Bank. Bagi Bank yang

mempunyai CAR optimum pertanda Bank tersebut sehat dari sudut permodalan,

hal ini akan mempengaruhi pasar saham ke hal yang positif, sehingga Indek

Harga Saham akan naik (I Dewa Gede Alit, 2005).

2) Aktiva Tetap terhadap Modal

Perhitungan modal untuk Rasio ini dilakukan berdasarkan ketentuan kewajiban

penyediaan modal minimum yang berlaku dengan demikian modal di sini terdiri

dari modal inti dan modal pelengkap. Sedangkan yang termasuk dalam aktiva

tetap dalam Rasio ini adalah inventaris dan aktiva sewa guna usaha. Rasio ini

menggambarkan bagaimana rasio antara aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki

Bank dibanding dengan modal Bank. AT terhadap modal yang besar

mencerminkan kurang produktifnya modal tersebut karena modal banyak yang

tertanam dalam aktiva tetap, sehingga rasio ini perlu ditekan. Pengaruh rasio ini

terhadap Indek Harga Saham berarti negatif. (Info Bank, 2005).

b. Rasio Aktiva Produktif

Rasio ini terdiri dari:

1) Aktiva Produktif Bermasalah adalah Rasio antara aktiva produktif bermasalah

dibandingkan dengan total aktiva produktif, di mana aktiva produktif

bermasalah adalah aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan,

dan macet. Aktiva produktif bermasalah dihitung secara gross atau bruto (tidak

dikurangi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Rasio ini harus ditekan

sehingga aktiva produktif tergolong lancar.

2) Non Performing Loan (NPL) adalah perbandingan antara kredit bermasalah

dengan total kreditnya. Kredit yang diberikan bermasalah sangat erat kaitannya

dengan kualitas kredit. Penggolongan kualitas kredit menurut ketentuan Bank

Indonesia :

a) Lancar

b) Dalam perhatian khusus
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c) Kurang lancar.

d) Diragukan.

e) Macet.

Kredit bermasalah dalam Rasio ini adalah kredit dengan kualitas kurang lancar,

diragukan, dan macet yang dihitung secara gross atau bruto (tidak dikurangi PPAP).

NPL bagi suatu bank harus ditekan. Rasio kecil menggambarkan efektifnya

kolektibilitas kredit sehingga kredit macet bisa dihindari, kredit yang lancar pendapatan

bunga akan lancar. (Anoraja dan Widianti, 1992).

3) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Aktiva Produktif adalah

Rasio antara PPAP yang telah dibentuk oleh bank dibanding dengan total aktiva

produktifnya. Agar dapat menjamin kelangsungan usaha bank, maka setiap bank

harus memiliki kesiapan dan kemampuan menanggung risiko kerugian dalam

penanaman dananya. SK Bank Indonesia nomor 30/268/Kep/DIR/1998, besarnya

penyisihan penghapusan aktiva produktif sebagai berikut :

a) Cadangan umum sekurang-kurangnya 1% dari total aktiva perusahaan.

b) Cadangan khusus untuk kredit yang diberikan sekurang-kurangnya :

- 5% dari kredit yang digolongkan dalam perhatian khusus

- 15% dari kredit yang digolongkan kurang lancar

- 50% dari kredit yang digolongkan diragukan (doubtful)

- 100% dari kredit yang digolongkan macet (loos) yang masih tercatat

dalam pembukuan bank.

4) Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Pemenuhan PPAP adalah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi yang telah

dibentuk dibanding dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang

wajib dibentuk. Dalam hal ini bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan

umum dan cadangan khusus guna menutup resiko kemungkinan kerugian.

Cadangan yang dibentuk dari Aktiva Produktif ini terdiri dari:

a) Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari

Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBI dan Surat

Hutang Pemerintah.
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b) Cadangan khusus PPAP yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- 5% dari Aktiva Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus.

- 15% dari Aktiva Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah

dikurangi dengan nilai agunan.

- 50% dari Aktiva Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi

nilai agunan.

- 100% dari Aktiva Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi

nilai agunan.

c. Rasio Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaaan untuk menghasilkan satu keuntungan.

Rasio Rentabilitas meliputi:

1) Return On Asset (ROA), adalah Rasio antara laba sebelum pajak dibandingkan

dengan rata-rata total aset. Rasio ini juga memberikan informasi seberapa efisien

suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini

mengidentifikasikan berapa besar keuntungan dapat diperoleh rata-rata terhadap

setiap rupiah asetnya. ROA yang tinggi adalah harapan setiap Bank karena

aktiva-aktiva yang dimiliki tergolong produktif. Bilamana aktiva suatu bank

produktif, maka keuntungan Bank menjadi tinggi sehingga hal tersebut akan

memacu para investor untuk berinvestasi dalam saham Bank tersebut. (Suad

Husnan, 1998)

2) Return On Equity (ROE), adalah perbandingan antara laba setelah pajak dengan

rata-rata equity, dimana rata-rata equity yang dimaksud di sini adalah rata-rata

modal inti. Perhitungan modal inti dilakukan berdasarkan ketentuan Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum yang berlaku. Net Interest Margin (NIM), adalah

perbandingan antara pendapatan bunga bersih berbanding dengan rata-rata

Aktiva Produktif, dimana pendapatan bunga bersih adalah Pendapatan Bunga

dikurangi Beban Bunga, sedang Aktiva Produktif yang diperhitungan adalah

Aktiva Produktif yang menghasilkan bunga. Analisis ini untuk mengetahui

tingkat effisiensi dari penanaman aktiva produktif dalam mendapatkan

pendapatan bunga. NIM yang tinggi menjadi pusat perhatian stake holder, hal ini

akan berdampak pada gairah pasar. (Info Bank, 2005)
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3) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), adalah

perbandingan antara total beban operasional dengan total pendapatan

operasional. Analisis ini untuk mengukur tingkat effisiensi dari biaya-biaya yang

dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan operasional bank. Menurut Infobank

(2005 ; 22) angka terbaiknya sebesar 92% berdasar rata-rata industri perbankan

seperti juga yang lazim dipakai Bank Indonesia.

Yang termasuk pendapatan operasional ;

a) Pendapatan bunga dalam rupiah dari Bank Indonesia, dari bank-bank

lainnya, dari pihak ketiga bukan bank;

b) Pendapatan bunga dalam valuta asing dari penduduk, yakni dari Bank

Indonesia, dari bank-bank lainnya, dari pihak ketiga bukan bank; dari bukan

penduduk.

c) Provisi dan komisi kredit.

d. Rasio Liquiditas

Rasio Liquiditas hanya menghitung Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah

perbandingan antara kredit dengan dan pihak ketiga. Kredit disini merupakan kredit

yang diberikan kepada pihak ketiga. Jadi tidak termasuk kredit kepada bank lain.

Sedangkan dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk

giro dan deposito antar bank). Infobank (2005 ; 23) menghitung bahwa Loan to

Deposit Ratio merupakan ratio antara jumlah kredit dengan jumlah dana masyarakat

yang bisa dihimpun. Sedang Teguh Pujo Mulyono (1995 ; 86) mengatakan bahwa

Loan to Deposit Ratio menunjukkan jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank atau

kredit yang disalurkan bank dengan menggunakan dana pihak ketiga. LDR yang

tinggi berarti peluang mendapatkan pendapatan tinggi tetapi harus dibarengi dengan

NPL yang rendah. (Info Bank, 2005).

e. Ratio Kepatuhan (Compliance)

Ratio kepatuhan meliputi:

Prosentase pelanggaran Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK). BMPK dihitung

baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan bank. BMPK

merupakan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan

oleh bank pada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penentuan BMPK

sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada
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satu kelompok atau individu dalam pemberian kredit, karena bila hal ersebut terjadi

akan mengandung resiko yang sangat besar bagi bank. Bila BMPK terakumulasi

pada peminjam, berarti resiko kredit macet akan tinggi sehingga rasio pelampauan

BMPK pun harus kecil. (Teguh Pujomulyono, 1995).

2. Indeks Harga Saham

Investasi di Asset Financial pada prinsipnya sama dengan investasi di asset riil,

dimana keduanya yang perlu diperhatikan adalah tingkat return dan risiko. Investasi di

asset finansiil yang dilakukan di pasar modal diperlukan pengetahuan yang cukup,

pengalaman, serta naluri bisnis untuk menganalisa sekuritas mana yang akan dibeli,

mana yang akan dijual, mana yang tetap dimiliki. Sebagai investasi harus rasional

dalam menghadapi pasar jual beli saham. Selain itu investasi harus mempunyai

ketajaman perkiraan masa depan perusahaan yang sahamnya akan dibeli atau dijual.

(Abdul Halim, 2002 ; 2).

Proses investasi menunjukkan bagaimana seharusnya seorang investor membuat

keputusan investasi pada securitas yang bisa dipasarkan dan kapan dilakukan.

Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut. (Abdul Halim, 2002 ; 2).

a. Menentukan tujuan investasi

Ada 3 hal yang perlu diperhitungkan yaitu tingkat rate yang diharapkan, tingkat

risiko dan tersedianya dana yang akan diinvestasikan.

b. Melakukan analisa

Ada 2 pendekatan yang bisa dilakukan yaitu pendekatan fundamental dan

pendekatan teknikal.

c. Melakukan pembentukan portofolio

Menentukan mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan

diinvestasikan pada masing-masing sekuritas.

d. Melakukan evaluasi kinerja portofolio

Melakukan evaluasi dari portofolio yang telah dibentuk baik mengenai tingkat

keuntungan yang diharapkan maupun tingkat risiko yang ditanggung.

e. Melakukan revisi kinerja portofolio

Disini merupakan tindak lanjut karena mengadakan evaluasi kinerja portofolio

sehingga perlu direvisi atau tidak bentuk portofolionya
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Indeks Harga Saham merupakan ringkasan dari pengaruh simultan dan kompleks

dari berbagai macam variabel yang berpengaruh, terutama tentang kejadian-kejadian

ekonomi. Bahkan saat ini Indeks Harga Saham tidak saja menampung kejadian-

kejadian ekonomi, tetapi juga menampung kejadian-kejadian sosial, politik dan

keamanan. Dengan demikian Indeks Harga Saham bisa dijadikan barometer kesehatan

ekonomi suatu negara dan sebagai dasar melakukan analisis statistik atas kondisi pasar

terakhir (current market).

Sebelum memutuskan, investasi pada saham, investor akan melakukan dua

analisis yaitu technical analysis dan fundamental analysis. Pada technical analysis

investor lebih mengedepankan issue-issue yang terjadi yang terkait dengan kondisi

sosial, politik, ekonomi, dan keamanan baik lokal maupun internasional. Sedangkan

pada fundamental analysis, investor lebih mengedepankan masalah-masalah yang

terkait dengan kondisi internal perusahaan, terutama kinerja keuangan dan manajemen.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) kinerja keuangan bank

terdiri dari: Rasio Permodalan (CAR, Aktiva Tetap terhadap Modal); Rasio Aktiva

Produktif (NPL, PPAP terhadap Aktiva Produktif, Pemenuhan PPAP); Rasio

Rentabilitas (ROA, ROE, NIM, BOPO); Rasio Likuiditas (LDR); Rasio Kepatuhan

(BMPK, GWM, PDN).

Apakah investor saham Perbankan menggunakan technical analysis atau

fundamental analysis akan tercermin pada pengaruh kinerja keuangan Bank terhaap

Indek Harga Sahamnya. Bilamana pengaruh kinerja keuangan terhadap Indeks Harga

Saham kecil, berarti investor cenderung menggunakan technical analysis, dan

sebaliknya, bila pengaruh kinerja keuangan terhadap Indek Harga Saham besar, berarti

investor cenderung menggunakan fundamental analysis. Di samping itu, perilaku

investor lebih cenderung menggunakan technical analysis maupun fundamental

analysis dapat dilihat dari tingkat signifikansi variabel kinerja keuangan terhadap

Indeks Harga Saham.

Dalam penelitian ini menguji 12 sub variabel dari variabel kinerja keuangan Bank,

dari 12 variabel tersebut, variabel-variabel apa saja yang mempunyai pengaruh

signifikan terhadap Indek Harga Saham, serta seberapa besar pengaruhnya terhadap

Indek Harga Saham, hal itu menggambarkan perilaku investor apakah cenderung

fundamental analysis atau cenderung ke technical analysis. Apabila variabel-variabel
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tersebut besarnya pengaruh terhadap Indek Harga Saham kecil, dan tidak signifikan,

berarti investor cenderung memakai technical analysis sebagai dasar pengambilan

keputusan investasi saham, namun sebaliknya, apabila variabel-variabel tersebut

besarnya pengaruh terhadap Indek Harga Saham besar dan signifikan, berarti investor

cenderung memakai fundamental analysis sebagai dasar pengambilan keputusan

investasi saham Bank.

Untuk menemukan variabel yang dominan dan bisa diyakini itu merupakan

variabel yang signifikan, maka dalam penelitian ini ditelusuri dalam waktu yang cukup

lama dengan data time series dari tahun 2000-2007. Dengan begitu, variabel-variabel

yang mempunyai pengaruh besar serta signifikan terhadap Indek Harga Saham bisa

dijadikan indikator-indikator yang cukup mencerminkan gambaran yang berkelanjutan.

2.2 Hipotesis Penelitian

Untuk menyatakan keduabelas variabel bebas (X) tersebut dapat disimpulkan

berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan latar belakang penelitian,

identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta kerangka pemikiran

yang telah dituangkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis penelitian

sebagai berikut:

“Bahwa secara bersama-sama kinerja keuangan Bank : CAR, ATM, NPL, PPAP,

PPPAP, ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR, GWM, PDN, berpengaruh secara signifikan

terhadap Indeks Harga Saham Bank di Pasar Sekunder Bursa Effek Indonesia".

Secara statistik hipotesis penelitian tersebut dirumuskan sebgai berikut :

Rumusan Hipotesis :

Ho = Koefisien jalur X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, dan X12

tidak berpengaruh terhadap Y.

Hi = Koefisien jalur X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, dan X12

berpengaruh terhadap Y.

Adapun hipotesis minor terdiri dari :

a. CAR berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Bank.

b. ATM berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Bank.

c. NPL berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Bank.

d. PPAP berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Bank.



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume VII No. 2 / November / 2015

96

e. PPPAP berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Bank.

f. ROA berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Bank.

g. ROE berpengaruh terhadap Indkes Harga Saham Bank.

h. NIM berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Bank.

i. BOPO berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Bank.

j. LDR berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Bank.

k. GWM berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Bank.

l. PDN berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Bank.

Secara statistik hipotesis minor tersebut dirumuskan sebagai berikut :

a. Ho : Pyx1 = 0 (tidak ada pengaruh antara X1 terhadap Y)

Hi : Pyx1 ≠ 0 (ada pengaruh antara X1 terhadap Y).

b. Ho : P yx2 = 0 (tidak ada pengaruh antara X2 terhadap Y)

Hi : Pyx2 ≠ 0 (ada pengaruh antara X2 terhadap Y).

c. Ho : Pyx3 = 0 (tidak ada pengaruh antara X3 terhadap Y)

Hi : Pyx3 ≠ 0 (ada pengaruh antara X3 terhadap Y).

d. Ho : Pyx4 = 0 (tidak ada pengaruh antara X4 terhadap Y)

Hi : Pyx4 ≠ 0 (ada pengaruh antara X4 terhadap Y).

e. Ho : Pyx5 = 0 (tidak ada pengaruh antara X5 terhadap Y)

Hi : Pyx5 ≠ 0 (ada pengaruh antara X5 terhadap Y).

f. Ho : Pyx6 = 0 (tidak ada pengaruh antara X6 terhadap Y)

Hi : Pyx6 ≠ 0 (ada pengaruh antara X6 terhadap Y).

g. Ho : Pyx7 = 0 (tidak ada pengaruh antara X7 terhadap Y)

Hi : Pyx7 ≠ 0 (ada pengaruh antara X7 terhadap Y).

h. Ho : Pyx8 = 0 (tidak ada pengaruh antara X8 terhadap Y)

Hi : Pyx8 ≠ 0 (ada pengaruh antara X8 terhadap Y).

i. Ho : Pyx9 = 0 (tidak ada pengaruh antara X9 terhadap Y)

Hi : Pyx9 ≠ 0 (ada pengaruh antara X9 terhadap Y).

j. Ho : Pyx10 = 0 (tidak ada pengaruh antara X10 terhadap Y)

Hi : Pyx10 ≠ 0 (ada pengaruh antara X10 terhadap Y).

k. Ho : Pyx11 = 0 (tidak ada pengaruh antara X11 terhadap Y)

Hi : Pyx11 ≠ 0 (ada pengaruh antara X11 terhadap Y).
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l. Ho : Pyx12 = 0 (tidak ada pengaruh antara X12 terhadap Y)

Hi : Pyx12 ≠ 0 (ada pengaruh antara X12 terhadap Y).

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif untuk meneliti suatu objek

dari tahun 2000-2007. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat

gambaran secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Dalam hal

ini penelitian bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang ada

tetapi juga menerangkan hubungan dan pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti,

menguji hipotesa dan mendapat makna dari fakta yang ada (M. Nazir, 1998 ; 64).

Adapun paradigma penelitian bisa digambarkan sbb:

a. Paradigma penelitian untuk masing-masing bank

Gambar 3.1 Paradigma Penelitian untuk Masing-masing Bank
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b. Paradigma penelitian untuk sektor perbankan

Gambar 3.2 Paradigma Penelitian untuk Sektor Perbankan

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Kinerja Keuangan

Dari rata-rata hasil analisa kinerja keuangan 15 Bank go public sebagai populasi

dalam penelitian ini dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

1. Dilihat dari rata-rata besarnya CAR masing-masing Bank, ternyata Bank-Bank

yang telah go public, rata-rata CAR-nya sudah melebihi ketentuan yang telah

ditetapkan Bank Indonesia. Rata-rata CAR yang kecil adalah Bank Eksekutif

sebesar 10.14% sedang yang tertinggi adalag Bank Danamon sebesar 30.04%.

Kondisi yang demikian perlu diwaspadai karena CAR yang terlalu besar

mempunyai indikasi kurang efektifnya equity yang berakibat ROE semakin kecil.

2. Dilihat dari rata-rata besarnya Aktiva Tetap Terhadap Modal atau ATM, Bank

Permata, Bank Eksekutif, dan Bank Mayapada mempunyai rata-rata yang tinggi (di
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atas 50%). Hal ini perlu dikaji ulang karena terlalu tinggi modal yang tertanam

dalam aktiva tetap terlalu besar, sehingga ROA akan semakin kecil.

3. NPL rata-rata dari 15 Bank go public yang tertinggi adalah Bank Permata (12.465),

sedang yang terendah adalah Bank Mega (1.36%). NPL terlalu tinggi perlu

diwaspadai oleh Bank Permata, karena hal ini merupakan cerminan banyaknya

kredit bermasalah sehingga perlu digalakkan kolektibilitas (penagihan) supaya NPL

bisa ditekan.

4. Bank BRI mempunyai rata-rata PPAP yang paling tinggi (4.79%) hal ini perlu

ditekan karena PPAP yang kecil mengindikasikan kualitas keseluruhan aktiva

produktif bagus.

5. PPPAP yang ideal adalah 100% dari PPAP yang wajib dibentuk, lebih dari 100%

berarti ada indikasi ketakutan yang berlebih terhadap aktiva produktifnya (hal ini

lebih bersifat kebijakan untuk mengurangi pajak atau deviden), atau kekhawatiran

tadi memang beralasan karena aktiva produktif nya memang kualitasnya bisa

diprediksi kurang bagus.

6. ROA, ROE, dan NIM yang tinggi memang idaman setiap perusahaan/Bank karena

ROA menggambarkan kemampuan asset dalam memperoleh laba, sedang ROE

menggambarkan kemampuan modal dalam mendapatkan laba, NIM

menggambarkan kemampuan aktiva produktif untuk memperoleh pendapatan

bunga bersih. Dari 15 Bank yang go public, rata-rata ROA, ROE, atau NIM masih

kecil, sehingga kinerja bank perlu ditingkatkan.

7. ROE sudah cukup menggembirakan, tertinggi adalah Bank BRI (40.68%) sedang

yang terendah adalah Bank CIC (17.75%) sedang NIM rata-rata masih rendah

untuk keseluruhan Bank.

8. BOPO diharapkan bagi Bank bisa ditekan, kalau dilihat rata-rata BOPO-nya Bank

BCA BOPO-nya paling kecil berarti Bank BCA adalah Bank yang paling efisien.

9. LDR bagi suatu Bank sebagai cerminan berapa persen kredit yang tersalur

dibanding dengan dana yang terhimpun dari masyarakat semakin tinggi LDR,

diharapkan pendapatan Bank akan semakin tinggi. Dari bank yang diteliti, ternyata

Bank NISP mampu menyalurkan 78.36% dibanding dengan dana yang mereka

himpun.



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume VII No. 2 / November / 2015

100

10. GWM rata-rata semua Bank dalam penelitian ini ada di atas yang ditetapkan BI

(5%), hal ini berarti Bank-bank masih dalam keadaan yang cukup likuid.

11. Posisi PDN rata-rata Bank berada di bawah ketentuan BI yaitu di bawah 20% dari

modal, hal ini menandakan bahwa aktiva yang tertanam dalam valuta asing masih

di bawah ketentuan BI.

12. Dilihat dari angka Indek Harga Saham yang menunjukkan perkembangan harga

saham di pasar (BEI), Bank BCA memang cukup besar kenaikan Indek Harga

Sahamnya disusul Bank BRI, Bank NISP, Bank Mega, dan Bank Kesawan. Diharap

bagi Bank yang HIS-nya masih di bawah 100% perlu berusaha memperbaiki

kinerja Bank-nya secara umum, supaya mampu mendongkrak harga saham-nya di

Bursa. Sebab harga saham yang tinggi berarti nilai perusahaan pun menjadi tinggi.

4.2 Analisis Sektoral

Dari hasil analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap Indeks Harga Saham

sektor perbankan/ industri perbankan ada lima variabel yang mempunyai pengaruh

signifikan terhadap Indek Harga Saham Perbankan, sementara, jika dilihat dari besarnya

pengaruh variabel-variabel tersebut, masih relative kecil, hanya variabel LDR dan

GWM yang pengaruhnya cukup besar. Variabel-variabel tersebut antara lain CAR

pengaruhnya sebesar 10.23%, NPL pengaruhnya sebesar 15.44%, ROE pengaruhnya

sebesar 1.49%, LDR pengaruhnya sebesar 69.95% sedang GWM sebesar 68.73%.

Dilihat dari hasil analisis sektor perbankan ini menggambarkan bahwa perilaku

investor saham sektor perbankan secara keseluruhan tidak banyak memperhatikan

kinerja keuangan perbankan, jadi para investor saham perbankan lebih bertindak

spekulatif atau irasional. Dalam hal ini investor saham sektor perbankan cenderung

menggunakan technical analysis sebagai dasar pengambilan keputusan investasi saham

perbankan. Dengan kata lain investor saham sektor perbankan lebih memperhatikan

faktor-faktor eksternal sebagai dasar keputusan investasinya. Faktor eksternal tersebut

dapat berwujud issue ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, kebijakan-kebijakan

baik yang bersifat lokal (nasional) maupun internasional atau negara-negara lain. Hal ini

didukung juga oleh analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap Indek Harga Saham

untuk individual masing-masing bank. Dari 15 bank sebagai objek penelitian, hanya ada

7 bank yang menunjukkan adanya 5 variabel kinerja keuangan yang mempengaruhi
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Indek Harga Saham secara signifikan, 8 Bank yang lain hanya 3 variabel kinerja

keuangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Indek Harga Saham, 1 Bank

diantaranya hanya ada 1 variabel.

4.3 Pembahasan Antara Masing-masing Bank dengan Sektor Perbankan

Setelah diadakan pembahasan secara sektoral (industri perbankan) maka bisa

dibahas perbandingan rata-rata pengaruh analisis kinerja keuangan terhadap Indek

Harga Saham masing-masing Bank dengan sektor perbankan seperti tabel berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Rata-rata Pyx Individual dengan Pyx Sektoral

Variabel yang
berpengaruh

Pyx Sektoral (%)
Pyx Rata-rata

Individual
CAR (X1) 10.23 15.21
NPL (X2) 15.44 22.61
ROE (X7) 1.49 23.08

LDR (X10) 69.95 35.59
GWM (X11) 68.73 27.77

Sumber: Hasil Analisis

Dari kedua tabel di atas, menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kinerja

keuangan terhadap Indek Harga Saham adalah relatif kecil baik dianalisis secara

individual maupun secara sektoral. Hal ini membuktikan bahwa investor saham sektor

perbankan cenderung mengedapankan technical analysis dibanding dengan fundamental

analysis.

Dari 12 variabel kinerja keuangan hanya 5 variabel yang mempengaruhi secara

sinifikan terhadap Indek Harga Saham baik dihitung secara individual bank maupun

sektor perbankan. Hal ini mengindikasikan bahwa investor saham di sektor perbankan

cenderung bertindak irasional dalam investasi saham, Investor saham lebih

mengedepankan isu-isu eksternal (ekonomi, social, budaya, politik, keamanan,

kebijakan-kebijakan lokal maupun internasional) dibanding dengan faktor internal

(kinerja perusahaan).

Dari 12 variabel yang dicari pengaruhnya terhadap Indek Harga Saham, ternyata

hanya 5 variabel yang mempunyai pengaruh signifikan yaitu CAR, NPL, ROE, LDR,

dan GWM. Dan kalau kita lihat dalam analisa masing-masing bank atau analisa sektor

perbankan, variabel tersebut pengaruhnya relatif kecil. Hal ini bisa dijadikan indikator-
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indikator yang diperhatikan oleh para investor saham sebelum memutuskan investasi

sahamnya bila calon investor tersebut menggunakan fundamental analysis.

4.4 Langkah-langkah yang Perlu Ditempuh Oleh Bank Untuk Mempengaruhi

Investor Saham Perbankan

Dilihat dari hasil analisa pengaruh kinerja keuangan terhadap Indek Harga Saham

baik secara individual atau secara sektoral menunjukkan bahwa perilaku investor saham

perbankan cenderung irasional atau lebih bertindak sebagai spekulator, dan ini berarti

investor saham cenderung menggunakan technical analysis sebagai dasar pengambilan

keputusan investasinya, oleh karena itu Bank perlu mengambil langkah-langkah sebagai

berikut:

a. Berusaha agar jangan sampai para pemegang saham melepas sahamnya, hal ini bisa

dilakukan dengan cara Bank berusaha menjaga kestabilan kinerja keuangannya dan

berusaha memperoleh pertumbuhan yang wajar serta perolehan laba yang bagus,

ROE yang bagus, sehingga deviden yang dibayarkan ke pemegang saham pun

besar. Hal ini akan berdampak harga saham di pasar meningkat secara wajar.

b. Kinerja keuangan yang perlu diusahakan stabil bagi bank terutama kinerja

keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap Indek Harga Saham yaitu CAR,

ROE, NPL, LDR, dan GWM. Variabel-variabel ini bisa dijadikan indikator-

indikator bagi investor yang rasional atau investor yang memakai fundamental

analysis. Usaha Bank untuk menstabilkan variabel di atas antara lain:

1. CAR (Capital Adequacy Ratio), CAR pencerminan kecukupan modal terhadap

akriva yang mengandung resiko. Hendaknya setiap Bank berusaha untuk

memenuhi besarnya CAR sesuai dengan ketentuan Basel yaitu sebesar 8 %,

kalaupun lebih jangan terlalu tinggi karena CAR yang terlalu tinggi bagi Bank

akan sulit untuk mencapai ROE yang optimal.

2. ROE (Return On Equity) dengan cara mengoptimalkan pencapaian laba.

3. NPL (Non Performing Loan) dengan cara mengupayakan NPL ditekan

sedemikian rupa misalnya dengan peningkatan penagihan kepada nasabah,

rescheduling, restructuring, penyertaan sementara Bank (obligasi konversi).

4. LDR (Loan Deposit Ratio) dengan cara meningkatkan LDR ke prosentase yang

ideal (80 %-85 %) misalnya hal ini bisa ditempuh dengan menyalurkan kredit
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secara proden (hati-hati dan selektif), memperbaiki struktur dana misalnya

dengan cara menggalakkan dana murah.

5. GWM (Giro Wajib Minimum). GWM merupakan variabel yang cukup besar

mempengaruhi Indek Harga Saham Perbankan, hal ini mencerminkan bahwa

dengan terpenuhinya GWM yang merupakan salah satu syarat untuk

kelangsungan operasional Bank dari otoritas perbankan berarti tanpa masalah,

hal ini juga berarti likuiditas perbankan cukup aman.

c. Memberikan informasi kepada para investor untuk selalu melihat kinerja keuangan

Bank sebelum melakukan investasi karena hal ini terkait dengan pengawasan Bank

dari pemilik Bank dan juga terkait dengan nilai perusahaan yang sangat tergantung

pada harga saham. Jadi tidak semata-mata investor hanya memburu capital gain

saja.

d. Mengadakan RUPS tepat waktu dan transparansi pertanggungjawaban pengelola

Bank kepada pemilik Bank untuk akta keputusan rapat tahun lalu baik yang bisa

direalisasi maupun yang belum bisa direalisasikan. Untuk hasil keputusan RUPS

tahun berjalan perlu dituangkan dalam akte keputusan rapat untuk diterjemahkan

dan direalisasikan dengan sungguh-sungguh pada tahun yang akan datang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian pengaruh kinerja keuangan perbankan

terhadap Indek Harga Saham dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Bahwa kinerja keuangan Bank: CAR, ATM, NPL, PPAP, PPPAP, ROA, ROE,

NIM, BO/PO, LDR, GWM dan PDN secara bersama-sama tidak berpengaruh

terhadap Indek Harga Saham. Hanya ada 5 variabel (CAR, NPL, ROE, LDR, dan

GWM) yang mempengaruhi Indek Harga Saham. Hal ini didukung juga pada

analisis masing-masing bank di mana dari bank-bank yang tergolong sangat sehat

yang dinyatakan oleh Bank Indonesia juga hanya ada 5 variabel yang berpengaruh

secara signifikan terhadap Indek Harga Saham.

b. Besarnya pengaruh 5 variabel di atas dari hasil analisis sektoral menunjukkan CAR

10.23%, NPL 15.44%, ROE 1.49%, LDR 69.95%, GWM 68.73%. Sedangkan

dalam analisis individual Bank secara rata-rata besarnya pengaruh variabel kinerja
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keuangan terhadap Indeks Harga Saham, CAR 15.21%, NPL 22.61%, ROE

23.08%, LDR 35.59%, dan GWM 27.77% dengan demikian selisih 100% dikurangi

dengan besarnya pengaruh variabel tersebut berarti dipengaruhi oleh faktor lain (di

luar kinerja keuangan perbankan).

c. Bank-bank yang go public masih harus terus berbenah diri karena masih ada

beberapa kinerja keuangan yang belum mencapai tingkat optimum misalnya, CAR

yang terlalu tinggi (Bank Danamon), AT terhadap modal terlalu tinggi (Bank

Permata), NPL terlalu tinggi (Bank Permata), PPAP yang terlalu besar (Bank

Permata), PPPAP yang terlalu besar (Bank Nusantara), ROA yang terlalu

kecil/minus (Bank CIC), ROE yang minus (Bank CIC), NIM yang kecil (Bank

Pasifik), BOPO yang terlalu besar (Bank CIC), LDR yang terlalu kecil (Bank

Lippo), GWM terlalu besar (Bank BRI), PDN yang terlalu kecil (Bank Lippo).

d. Dari 12 variabel kinerja keuangan yang dianalisa baik secara sektoral maupun

secara individual bank, menunjukkan bahwa hanya terdapat maksimum 5 variabel

yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indek Harga Saham. Kalau dilihat

besarnya pengaruh dari 5 variabel yang signifikan tersebut ternyata pengaruhnya

relatif kecil. Hal ini menggambarkan bahwa investor saham perbankan di BEI

cenderung bertindak irasional atau lebih bersifat spekulator. Investor saham

perbankan lebih memperhatikan factor-faktor eksternal atau issue-issue ekonomi,

politik, sosial budaya, keamanan, dan kebijakan-kebijakan lokal atau internasional

dibanding dengan kondisi internal bank, kecuali untuk investor Bank BCA. Jadi

dasar pengambilan keputusan investasi saham para investor pada umumnya

cenderung memakai technical analysis.

5.2. Saran

Setelah memahami esensi kinerja keuangan perbankan mempunyai pengaruh

terhadap Indeks Harga Saham, maka disarankan:

a. Untuk Bank

1. Bagi Bank disarankan tidak harus semua indikator keuangan yang ditetapkan oleh

PSAK dipublikasikan di BEI cukup 5 kinerja keuangan (CAR, NPL, ROE, LDR<

dan GWM) ditambah dengan ROA dan NIM saja, karena 2 variabel ini akan

menggambarkan tingkat perolehan laba dan berdasar analisa individual Bank,
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ROA dan NIM berpengaruh secara signifikan terhadap Indek Harga Saham di 7

bank. Jadi untuk kinerja keuangan yang lain cukup untuk keperluan internal bank

saja.

2. Bank perlu mengoptimalkan dan mengusahakan kestabilan kinerjanya walaupun

besarnya pengaruh kinerja keuangan tehadap IHS relatif kecil, tetapi bisa

diidentifikasikan calon investor saham perbankan tetap memperhatikan kinerja

Bank walaupun bukan sebagai dasar utama pengambilan keputusan investasinya.

b. Untuk Investor

Melihat hasil analisa pengaruh kinerja keuangan terhadap Indek Harga Saham Bank

baik sektoral maupun individual Bank terlihat bahwa investor saham perbankan yang

ada di Bursa Effek Indonesia tidak begitu memperhatikan kinerja keuangan Bank

dengan kata lain investor yang ada lebih suka memakai analisa nonfundamental

(technical analysis), hal ini dibuktikan oleh prosentase pengaruh kinerja keuangan

Bank terhadap Indek Harga Saham-nya relatif kecil, dan juga variabel yang

berpengaruh signifikan maksimum hanya 6 variabel. Bagi investor, hal ini perlu

difikirkan dua kali, karena jika investor hanya mengandalkan technical analysis

dalam investasi saham, bisa-bisa akan mengalami kerugian yang jauh lebih besar

sebab technical analysis merupakan teknik analisa investasi saham yang lebih besar

mengandalkan issue-issue dari luar yang bisa jadi suatu rekayasa. Bagi investor

sebaiknya menggunakan dua analisis secara seimbang agar kerugian kalaupun itu

terjadi tidak berdampak fatal. Contoh ini terjadi pada kasus Bank Global yang saat

itu harga saham Bank Global terus naik sementara kinerja keuangannya jelek,

sehingga akhirnya dilikuidasi.

c. Untuk Otoritas Perbankan (Bank Indonesia)

Perlu adanya koordinasi dengan Bursa Effek Indonesia, salah satunya adalah dengan

cara menginformasikan kesehatan Bank secara berkala walaupun kemungkinan

terdapat perbedaan kepentingan antara pihak otoritas perbankan dengan kepentingan

investor dan kepentingan BEI, tetapi jika Bank Indonesia memberikan informasi

secara berkala tentang kesehatan Bank kepada BEI adalah usaha transparansi

lembaga otoritas perbankan sebagai salah satu lembaga yang bertugas menjaga

kestabilan nilai rupiah yang berarti menjaga kestabilan ekonomi Negara sehingga

kepercayaan masyarakat akan sector perbankan terjaga dan bagi calon investor
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saham yang memakai analisa fundamental, hal tersebut akan sangat terbantu dalam

pengambilan keputusan investasi sahamnya sehingga kerugian investor dapat

ditekan.
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