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PENGARUH CAMEL TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2012

Namira Ufrida Rahmi
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Perkembangan perusahaan perbankan yang sangat pesat di Indonesia beberapa
tahun ini tidaklah selalu di tunjukkan kinerja keuangan yang baik juga karena adanya
beberapa perusahaan perbankan yang melakukan hal yang merugikan nasabahnya.
Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan selalu berusaha
menunjukkan kinerja yang baik sehingga investor akan memilih mereka dalam
menginvestasikan dananya. Banyaknya minat investor pasti akan menaikkan harga saham
tetapi banyak beberapa perusahaan selama tahun penelitian ini yang mengalami penurunan
harga saham.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio CAMEL dan harga saham.
Adapun variabel CAMEL yang digunakan dalam penelitian ini adalah mewakili variabel
Capital, Asset, Management, Earning dan Liquidity.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi
berganda yang mengharuskan data penelitian lulus dari asumsi klasik. Populasi yang
diambil adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun
2010-2012 yang berjumlah 32 perusahaan, dan teknik pengambilan sampel menggunakan
purposive sampling sehingga jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 28 perusahaan
dikalikan dengan tahun penelitian selama 3 tahun sehingga total sampel sebanyak 84
sampel.

Hasil penelitian ini secara simultan variabel Capital, Asset, Management, Earning
dan Liquidity berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2012. Sedangkan secara parsial
variabel Asset, Management dan Earning berpengaruh secara signifikan terhadap harga
saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-
2012, serta variabel Capital dan Liquidity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
harga saham.

Koefisien determinasi yang dihasilkan dari analisis penelitian ini adalah sebesar
0,23 ,yang menyatakan harga saham dapat dijelaskan oleh variabel Capital, Asset,
Management, Earning dan Liquidity sebesar 23%, dan sisanya sebanyak 77% dijelaskan
oleg variabel lain.

Kata Kunci : Capital, Asset, Managemet, Earning, Liquidity dan Harga Saham.

PENDAHULUAN

Perkembangan Perusahaan
perbankan di Indonesia mengalami masa
pasang surut selama satu dekade
belakangan ini. Hal ini disebabkan oleh

banyak faktor yang mendasari timbul dan
hilangnya perusahaan perbankan. Masih
ingat dalam memori kita kasus bank
Century yang sekarang ini sudah berganti
nama menjadi bank Mutiara, yang
kasusnya hingga saat ini masih dalam
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proses yang alot di Pengadilan. Hal ini
tentunya berimbas kepada kepercayaan
publik atau masyarakat terhadap
perusahaan perbankan, karena publik
mempeercayakan kepada perusahaan
perbankan uang yang mereka miliki untuk
disimpan dalam perusahaan perbankan.

Untuk memaksimumkan fungsi
perbankan, banyak perusahaan perbankan
yang sudah melakukan penjualan saham
mereka dengan mendaftarkan perusahaan
mereka di Bursa Efek Indonesia. Dan tentu
saja hal ini akan membuat perusahaan
perbankan harus lebih meningkatkan
kinerja mereka agar masyarakat lebih
mempercayai mereka. Sejauh ini kinerja
perusahaan perbankan masih di lihat dari
segi kinerja keuangan yang akan berimbas
kepada harga saham perusahaan perbankan
tersebut. Karena investor akan lebih
tertarik dan berminat untuk berinvestasi di
perusahaan perbankan yang memiliki
kinerja keuangan yang baik, semakin
banyak investor yang ingin menanamkan
investasinya tentu saja akan menaikkan
harga saham perusahaan tersebut.

Kinerja keuangan yang digunakan
investor dalam perusahaan perbankan
pastinya akan berkaitan dengan CAMEL,
yaitu Capital, Asset, Management, Equity
dan Likuiditas. Rasio CAMEL juga
digunakan oleh Bank Indonesia sebagai
indikator kesehatan suatu perusahaan
perbankan.

Oleh karena itu peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “
Analisis Pengaruh Camel Terhadap Harga
Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun
2010-2012.
TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Jumingan (2011:246)
penilaian kinerja bank/tingkat kesehatan
bank dinilai dengan beberapa aspek
penilaian antara lain dengan teknik analisis
CAMEL yaitu Capital Adequacy Ratio,
Assets Quality, Management Risk, Earning
dan Liquidity.

Menurut Jumingan (2011:243)
permodalan digunakan untuk mengetahui

kemampuan modal bank dalam
mendukung kegiatan bank secara efisien.
Menurut Kasmir (2002:43) dalam aspek
ini yang dinilai adalah permodalan yang
dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada
kewajiban penyediaan modal minimum
bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada
CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah
ditetapkan BI.

Menurut Jumingan (2011:243)
kualitas aset digunakan untuk mengukur
kinerja manajemen dalam menggunakan
semua aset secara efisien. Menurut Kasmir
(2002:43) dalam hal ini upaya yang
dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis
aset yang dimiliki oleh bank.

Menurut Jumingan (2011:243)
kualitas manajemen merupakan aspek
digunakan untuk mengukur kemampuan
bank dalam menyanggah risiko dari
aktivitas operaasional. Menurut Kasmir
(2002:43) untuk menilai kualitas
manajemen dapat dilihat dari kualitas
manusianya dalam mengelola bank.
Kualitas manusia juga dapat dilihat dari
segi pendidikan serta pengalaman para
karyawannya dalam menangani berbagai
kasus yang terjadi. Dalam aspek ini yang
dinilai adalah manajemen permodalan,
manajemen kualitas aktiva, manajemen
umum, manajemen rentabilitas dan
manajemen likuiditas.

Menurut Jumingan (2011:243)
aspek laba digunakan untuk mengetahui
kemampuan bank dalam menghasilkan
laba melalui operasional bank. Menurut
Kasmir (2002:43) merupakan aspek
digunakan untuk mengukur kemampuan
bank dalam meningkatkan keuntungan.
Kemampuan ini dilakukan dalam suatu
periode. Penilaian ini meliputi seperti :

a. Rasio laba terhada Total Aset
(ROA)

b. Perbandingan biaya operasional
dengan pendapatan operasional (BOPO)

Menurut Jumingan (2011:243)
aspek likuiditas digunakan untuk
mengukur kemampuan bank dalam
menyelesaikan kemampuan jangka
pendek. Menurut Kasmir (2002:43) suatu
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bank dapat dikatakan likuid, apabila bank
yang bersangkutan mampu membayar
semua hutangnya terutama hutang-hutang
jangka pendek.

Menurut Martalena dan Malinda
(2011:12) saham merupakan salah satu
instrumen pasar keuangan yang paling
populer. Saham dapat didefinisikan
sebagai tanda penyertaan modal seseorang
atau pihak (badan usaha) dalam suatu
perusahaan atau perseroan terbatas.

Saham ada dua macam yaitu
saham biasa dan saham preferen.

1. Saham biasa memiliki
karakteristik :

a. Hak klaim terakhir atas
aktiva perusahaan jika
perusahaan dilikuidasi.

b. Hak suara proporsional pada
pemilihan direksi serta

keputusan lain yang
ditetapkan pada rapat umum
pemegang saham.

c. Deviden, jika perusahaan
memperoleh laba dan
disetujui di dalam rapat
umum pemegang saham.

d. Hak memesan efek terlebih
dulu sebelum efek tersebut
ditawarkan kepada
masyarakat.

2. Saham peferen memliliki
karakteristik :

a. Pembayaran deviden dalam
jumlah yang tetap.

b. Hak klaim lebih dahulu
jika perusahaan     dilikuidasi.
c. Dapat dikonversikan

menjadi saham biasa

.

Gambar Kerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan penelitian merupakan

pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ilmiah. Pendekatan ilmiah ada
dua yaitu pendekatan kualitatif dan
pendekatan kuantitatif. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif.
Menurut Sugiyono (2010:10) kuantitatif

adalah penelitian dimana data penelitian
berupa angka-angka dan analisis
menggunakan statistik. Penelitian ini
menguji hipotesis dari teori yang sudah
ada.

Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan metode deskriptif
kuantitatif. Karena penelitian yang

Harga Saham

(Y)

Assets (X2)

Management (X3)

Earning (X4)

Liquidity (X5)

Capital (X1)
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dilakukan adalah penelitian yang
menekankan analisisnya pada data-data
numerik (angka) dan merupakan data
sekunder yaitu data yang diperoleh dari
situs Bursa Efek Indonesia (BEI).

Populasi yang dipilih dalam
penelitian ini adalah perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
selama periode 2010-2012 dan telah
mempublikasikan laporan keuangannya
berturut-turut selama periode penelitian.
Dan dalam penelitian ini, metode
pemilihan sampel dilakukan secara
purposive sampling. Menurut Sanusi
(2011:95) purposive sampling yaitu cara
pengambilan sampel yang didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan tertentu.
Kriteria yang digunakan untuk memilih
sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Perbankan yang
terdaftar di BEI selama periode
2010-2012.

2. Perusahaan perbankan
mempublikasikan laporan
keuangan yang telah di audit dan
berakhir pada 31 Desember selama
periode 2010-2012.

3. Perusahaan perbankan yang
menghasilkan laba tiga tahun
berturut-turut selama periode 2010-
2012.

Sampel penelitian adalah 84
sampel sebagai anggota sampelnya yaitu
perusahaan perbankan yang terdaftar di
BEI selama periode 2010-2012.
Metode statistik yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah statistik
deskriptif. Menurut Sanusi (2011:115)
statistik deskriptif adalah statistik yang
digunakan untuk menganalisa data dengan
cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud

untuk membuat kesimpulan yang berlaku
umum atau generalisasi.

Sebelum melakukan analisis data,
data penelitan harus lulus uji Asumsi
Klasik, yang terdiri dari Normalitas,
Multikolinearitas, Autokorelasi dan
Heterokedastisitas untuk memenuhi BLUE
(Best Linier Unbiased Estimated). Untuk
kriteria setiap uji Asumsi Klasik dapata
menggunakan Kolmogorov Smirnov,
Grafik Histogram dan Normal P-Plot
untuk uji Normalitas. Nilai Tolerance dan
VIF untuk Uji Multikolinearitas. Nilai
Durbin Watson untuk uji Autokorelasi
serta Uji Glesjer dan Scatter Plot untuk Uji
Heterokedastisitas.

Penelitian ini menggunakan uji
regresi linear berganda. Menurut Sanusi
(2011:134) uji regresi linear berganda
yaitu menambah jumlah variabel bebas
yang sebelumnya hanya satu menjadi dua
atau lebih variabel bebas. Uji regresi linear
berganda yang digunakan adalah untuk
menguji apakah terdapat keterkaitan antara
CAMEL terhadap return saham. Teknik
analisis berganda dalam penelitian ini
menggunakan software statistik yaitu
SPSS 17.
Rumusannya adalah sebagai berikut :
Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4
+ b5x5 + e
Keterangan :
Y  = Harga saham
a    = Konstanta
b    = Koefisien regresi variabel
independen
x1  = Capital
x2  = Assets
x3  = Management
x4  = Earning
x5  = Liquidity
e    = Standart error (5%)
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

capital 84 .06 .32 .1608 .05282
asset 84 .00 .26 .0266 .03168
management 84 .05 .75 .1151 .10279
earning 84 .03 .53 .2453 .12574
liquidity 84 .10 1.52 .7809 .19538
harga saham 84 50.00 13200.00 2100.2143 2704.85062
Valid N (listwise) 84

Berdasarkan hasil statsistik
deskriptif di atasa maka berikut adalah
penjelasan dari angka-angka tersebut :

Pada tabel  menunjukkan bahwa
N atau jumlah data pada setiap variabel
yang valid adalah 84. Dari 84 buah sampel
data capital, nilai minimum sebesar 0,06
dan maksimum sebesar 0,32. Sedangkan
nilai rata-rata sebesar 0,1608 dengan
standar deviasi sebesar 0,0528. Standar
deviasi yang lebih kecil dari mean
menunjukkan sebaran variabel data yang
kecil atau tidak adanya kesenjangan dari
rasio capital terendah dan tertinggi.

Dari 84 buah sampel data
assets, nilai minimum sebesar 0,00 dan
maksimum sebesar 0,26. Sedangkan nilai
rata-rata sebesar 0,026 dengan standar
deviasi sebesar 0,031. Standar deviasi
yang lebih besar dari mean menunjukkan
sebaran variabel data yang besar atau
adanya kesenjangan dari rasio assets
terendah dan tertinggi.

Dari 84 buah sampel data
management, nilai minimum sebesar 0,05
terdapat dan maksimum sebesar 0,75.
Sedangkan nilai rata-rata sebesar 0,115
dengan standar deviasi sebesar 0,102.
Standar deviasi yang lebih kecil dari mean
menunjukkan sebaran variabel data yang
kecil atau tidak adanya kesenjangan dari
rasio management terendah dan tertinggi.

Dari 84 buah sampel data
earning, nilai minimum sebesar 0,03 dan
maksimum sebesar 0,53. Sedangkan nilai
rata-rata sebesar 0,245 dengan standar
deviasi sebesar 0,125. Standar deviasi
yang lebih kecil dari mean menunjukkan
sebaran variabel data yang kecil atau tidak
adanya kesenjangan dari rasio earning
terendah dan tertinggi.

Dari 84 buah sampel data
liquidity, nilai minimum sebesar 0, dan
maksimum sebesar 1,52 . Sedangkan nilai
rata-rata sebesar 0,78 dengan standar
deviasi sebesar 0,195. Standar deviasi
yang lebih kecil dari mean menunjukkan
sebaran variabel data yang kecil atau tidak
adanya kesenjangan dari rasio liquidity
terendah dan tertinggi.

Begitu juga halnya dengan
variabel harga saham,dari 84 buah sampel
data return saham, nilai minimum sebesar
dan nilai maksimum sebesar 13.200.
Sedangkan nilai rata-rata sebesar 2100,214
dengan standar deviasi sebesar 2.704,85.
Standar deviasi yang lebih besar dari mean
menunjukkan sebaran variabel data yang
besar atau adanya kesenjangan dari rasio
return saham terendah dan tertinggi.
Uji Asumsi Klasik
Normalitas
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized

Residual

N 84
Normal Parametersa,,b Mean .0000000

Std. Deviation 1.13281296E4
Most Extreme Differences Absolute .319

Positive .319
Negative -.260

Kolmogorov-Smirnov Z 2.928
Asymp. Sig. (2-tailed) .000
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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Berdasarkan grafik histogram,
kurva normal propability plot dan hasil
Kolmogorov Smirnov yang menunjukkan
data penelitian tidak lulus dari asumsi
normalitas, karena grafik histogram dan
normal propability plot tidak mendekati
garis normal serta nilai signifikan pada

kolmogorov smirnov kurang dari 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa data
penelitian tersebut tidak normal. Untuk
mengobati data yang tidak normal maka
dilakukan transformasi data dengan
menggunakan Logaritma Natural (Ln)
sehingga dapatlah hasil sebagai berikut :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized

Residual

N 84
Normal Parametersa,,b Mean .0000000

Std. Deviation 1.30697751
Most Extreme Differences Absolute .062

Positive .062
Negative -.059

Kolmogorov-Smirnov Z .565
Asymp. Sig. (2-tailed) .907
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 8.851 1.310 6.756 .000

lnx2 -.039 .206 -.019 -.188 .851 .887 1.127

lnx1 1.745 .650 .370 2.684 .009 .488 2.049

lnx3 -1.247 .493 -.345 -2.530 .013 .499 2.002

lnx4 1.045 .258 .418 4.051 .000 .873 1.146

lnx5 .558 .479 .116 1.165 .248 .941 1.063
a. Dependent Variable: lny

Dari hasil pengujian di atas, dapat
dilihat bahwa tidak terjadi gejala
multikolinearitas antar variabel penelitian.
Hal ini ditunjukkan dalam nilai VIF
(Variance Inflation Factor) capital, assets,
management, earning, liquidity < 10.

Sedangkan nilai tolerance semua variabel
> 0,10. Dengan demikian capital, assets,
management, earning, liquidity dapat
digunakan untuk memprediksi sqrty return
saham selama periode pengamatan.

Uji autokorelasi
Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .526a .276 .230 1.34822 2.432
a. Predictors: (Constant), lnx5, lnx4, lnx2, lnx3, lnx1
b. Dependent Variable: lny

Hasil uji DW dalam tabel IV.5
menunjukkan nilai DW sebesar 2,432.
Nilai DW akan dibandingkan dengan nilai
tabel Durbin Watson dengan menggunakan
derajat kepercayaan 5%, dengan jumlah
sampel 84 dengan 5 variabel independen.
Maka dari tabel Durbin-Watson akan

didapat nilai dL (batas bawah) 1,3669 dan
nilai dU (batas atas) 1,7684. Karena nilai
DW 2,432 lebih besar dari batas atas (du)
1,7684 dan lebih kecil dari 4-Du maka
dapat disimpulkan bahwa model terbebas
dari autokorelasi positif dan negatif.

Uji heterokedastisitas
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Gambar di atas menunjukkan
bahwa data tersebar secara acak dan tidak
membentuk suatu pola tertentu. Data
tersebar baik di atas maupun di bawah
angka 0 pada sumbu Y. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak terdapat
heteroskedastisitas dalam model regresi
yang digunakan.

Berikut ini juga dilakukan uji
glejser dengan tingkat signifikan > 0,05

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 2.254 .753 2.992 .004

lnx2 .251 .119 .234 2.116 .038 .887 1.127

lnx1 .681 .374 .272 1.821 .072 .488 2.049

lnx3 -.375 .283 -.195 -1.324 .189 .499 2.002

lnx4 -.044 .148 -.033 -.294 .770 .873 1.146

lnx5 -.343 .276 -.134 -1.245 .217 .941 1.063
a. Dependent Variable: abs_ut

Dari tabel diatas dapat dilihat
bahwa hasil uji glejser dengan nilai
signifikan masing-masing variabel capital,
assets, management, earning, liquidity >

0,05 dan dapat disimpulkan bebas dari
heteroskedastisitas.

Model analisa data

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 8.851 1.310 6.756 .000

lnx2 -.039 .206 -.019 -.188 .851 .887 1.127

lnx1 1.745 .650 .370 2.684 .009 .488 2.049

lnx3 -1.247 .493 -.345 -2.530 .013 .499 2.002

lnx4 1.045 .258 .418 4.051 .000 .873 1.146

lnx5 .558 .479 .116 1.165 .248 .941 1.063
a. Dependent Variable: lny

Berdasarkan tabel IV.9 pada
kolom Unstandardized Coefficients bagian
B diperoleh model persamaan regresi linier
berganda yaitu:

LnY = 8,851 – 0,039 LnX1 + 1,745
LnX2 – 1,247 LnX3 + 1,045 LnX4 + 0,558
LnX5

dimana:
LnY = Harga saham
X1 = Capital
X2 = Assets
X3 = Management
X4 = Earning

X5 = Liquidity

Penjelasan dari nilai a, X1,
X2, X3, X4, X5 pada Unstandardized
Coefficients tersebut dapat dijelaskan
dibawah ini.

• Nilai Constant (a) = 8,851 =
konstanta

Nilai konstanta ini
menunjukkan bahwa apabila
variabel bebas yaitu capital,
assets, management, earning,
liquidity dianggap konstan, maka
rata-rata harga saham perusahaan
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perbankan yang listing di BEI
sebesar 8,851.
• Nilai X1 = -0,039 capital

Koefisien regresi ini
menunjukkan bahwa jika capital
naik sebesar 1%, maka akan
menurunkan harga saham sebesar
0,039 dengan asumsi variabel lain
dianggap tetap.
• Nilai X2 = 1,745 assets

Koefisien regresi ini
menunjukkan bahwa jika assets
naik sebesar 1%, maka akan
menaikkan harga saham sebesar
1,745 dengan asumsi variabel lain
dianggap tetap.
• Nilai X3 = -1,247
management

Koefisien regresi ini
menunjukkan bahwa jika
management naik sebesar 1%,

maka akan menurunkan return
saham sebesar -1,247 dengan
asumsi variabel lain dianggap
tetap.
• Nilai X4 = 1,045 earning

Koefisien regresi ini
menunjukkan bahwa jika earning
naik sebesar 1%, maka akan
menaikkan harga saham sebesar
1,045 dengan asumsi variabel lain
dianggap tetap.
• Nilai X5 = 0,558 liquidity

Koefisien regresi ini
menunjukkan bahwa jika liquidity
naik sebesar 1%, maka akan
menaikkan harga saham sebesar
0,558 dengan asumsi variabel lain
dianggap tetap.

Koefisien determinasi

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .526a .276 .230 1.34822 2.432
a. Predictors: (Constant), lnx5, lnx4, lnx2, lnx3, lnx1
b. Dependent Variable: lny

Berdasarkan tabel  diatas nilai R
Square (R2) atau koefisien determinasi
sebesar 0,276 atau 27,6%. Koefisien
determinasi menunjukkan angka yang
rendah. Hal itu menunjukkan bahwa model
regresi yang terbentuk adalah tidak baik.
Berdasarkan tabel diatas pada kolom
Adjusted R Square, diperoleh nilai

koefisien determinasi sebesar 0,230 yang
berarti 23% perubahan variasi harga saham
dijelaskan oleh perubahan variabel capital,
assets, management, earning, liquidity
secara bersama-sama, sedangkan sisanya
77% dijelaskan oleh variabel lain yang
tidak termasuk dalam penelitian
Uji simultan

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 54.174 5 10.835 5.961 .000a

Residual 141.780 78 1.818

Total 195.954 83

a. Predictors: (Constant), lnx5, lnx4, lnx2, lnx3, lnx1
b. Dependent Variable: lny

Hasil uji F yang ditampilkan
dalam tabel IV.8 menunjukkan bahwa nilai
F hitung adalah 5,961 dengan tingkat

signifikan 0,000 (< 0,05). Dengan
menggunakan tabel F diperoleh nilai F
tabel sebesar 2,409. Hal ini menunjukkan
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bahwa nilai F hitung > F tabel yang berarti
bahwa Ha diterima dan H0 ditolak , artinya
variabel bebas capital, assets,
management, earning, liquidity secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap
harga saham pada perusahaan perbankan
yang listing di BEI periode 2010-2012

Uji parsial

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 8.851 1.310 6.756 .000

lnx2 -.039 .206 -.019 -.188 .851 .887 1.127

lnx1 1.745 .650 .370 2.684 .009 .488 2.049

lnx3 -1.247 .493 -.345 -2.530 .013 .499 2.002

lnx4 1.045 .258 .418 4.051 .000 .873 1.146

lnx5 .558 .479 .116 1.165 .248 .941 1.063
a. Dependent Variable: lny

Dari hasil pengujian secara parsial
diatas, dapat dilihat bahwa hasil penelitian
secara parsial sebagai berikut :
1.) Pengaruh Capital Terhadap Harga

Saham
• Nilai signifikan = 0,851
menunjukkan bahwa nilai sig.
untuk uji t parsial lebih besar dari
0,05 yang menunjukkan hasil
pengujian statistik yang
membandingkan antara t hitung

dengan t tabel untuk capital secara
parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap harga saham
pada tingkat kepercayaan 95%.
• Variabel pengaruh capital
memiliki t hitung -0,188 dengan
nilai signifikan 0,851 > 0,05.
Dengan menggunakan tabel t,
diperoleh t tabel sebesar 2,011. Hal
ini menunjukkan t hitung < t tabel (-
0,188 < 2,011), yang berarti
bahwa Ha ditolak dan H0 diterima
artinya capital secara parsial tidak
mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham
pada perusahaan yang listing di
BEI periode 2010-2012.

2.) Pengaruh Assets Terhadap Return
Saham

• Nilai signifikan = 0,009
menunjukkan bahwa nilai sig.
untuk uji t parsial lebih kecil dari
0,05 yang menunjukkan hasil
pengujian statistik yang
membandingkan antara t hitung

dengan t tabel untuk assets secara
parsial berpengaruh signifikan
terhadap harga saham pada
tingkat kepercayaan 95%.
• Variabel pengaruh assets
memiliki t hitung 2,684 dengan
nilai signifikan 0,009 < 0,05.
Dengan menggunakan tabel t,
diperoleh t tabel sebesar 2,011. Hal
ini menunjukkan t hitung > t tabel

(2,684 > 2,011), yang berarti
bahwa Ha diterima dan H0 ditolak
artinya assets secara parsial
mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham
pada perusahaan yang listing di
BEI periode 2010-2012.

3.) Pengaruh Management Terhadap
Return Saham

• Nilai signifikan = 0,013
menunjukkan bahwa nilai sig.
untuk uji t parsial lebih kecil dari
0,05 yang menunjukkan hasil
pengujian statistik yang
membandingkan antara t hitung
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dengan t tabel untuk management
secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap harga saham
pada tingkat kepercayaan 95%.
• Variabel pengaruh management
memiliki t hitung -2,530 dengan
nilai signifikan 0,013 < 0,05.
Dengan menggunakan tabel t,
diperoleh t tabel sebesar 2,011. Hal
ini menunjukkan t hitung > t tabel (-
2,53 > -2,011), yang berarti
bahwa Ha diterima dan H0 ditolak
artinya management secara
parsial mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap harga
saham pada perusahaan yang
listing di BEI periode 2010-2012.

4.) Pengaruh Earning Terhadap Return
Saham

• Nilai signifikan = 0,000
menunjukkan bahwa nilai sig.
untuk uji t parsial lebih kecil dari
0,05 yang menunjukkan hasil
pengujian statistik yang
membandingkan antara t hitung

dengan t tabel untuk earning secara
parsial berpengaruh signifikan
terhadap harga saham pada
tingkat kepercayaan 95%.
• Variabel pengaruh earning
memiliki t hitung 4,051 dengan
nilai signifikan 0,000 > 0,05.
Dengan menggunakan tabel t,
diperoleh t tabel sebesar 2,011. Hal
ini menunjukkan t hitung > t tabel

(4,051 > 2,011), yang berarti
bahwa Ha diterima dan H0 ditolak
artinya earning secara parsial
mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham
pada perusahaan yang listing di
BEI periode 2010-2012.

5.) Pengaruh Liquidity Terhadap Return
Saham

• Nilai signifikan = 0,248
menunjukkan bahwa nilai sig.
untuk uji t parsial lebih besar dari
0,05 yang menunjukkan hasil
pengujian statistik yang

membandingkan antara t hitung

dengan t tabel untuk liquidity
secara parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap return saham
pada tingkat kepercayaan 95%.
• Variabel pengaruh liquidity
memiliki t hitung 1,165 dengan
nilai signifikan 0,248 > 0,05.
Dengan menggunakan tabel t,
diperoleh t tabel sebesar 2,011. Hal
ini menunjukkan t hitung < t tabel

(1,165 < 2,011), yang berarti
bahwa Ha ditolak dan H0 diterima
artinya liquidity secara parsial
tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham
pada perusahaan yang listing di
BEI periode 2010-2012.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil pengujian koefisien

determinasi di atas dapat diketahui bahwa
angka Adjusted R Square adalah sebesar
0,23. Ini berarti 23% variabel harga saham
dapat dijelaskan oleh variabel capital,
assets, management, earning, liquidity
sedangkan sisanya 77% dijelaskan oleh
sebab-sebab lain diluar model. Secara
simultan variabel Camel berpengaruh
terhadap harga saham, dan secara parsial
variabel assets, management dan earning
berpengaruh terhadap harga saham
sedangkan variabel capital dan liquidity
tidak berpengaruh terhadap harga saham.
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