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ABSTRAK 

A.Ruth Reny Purnama Ningrat. Pengaruh Return On Asset dan Tobin’s Q 

terhadap Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing 

Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017.  

 Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam kegiatan 

operasionalnya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan 

perbankan, karena dari laba perusahaan akan dapat diketahui kemampuan 

perusahaan dalam pemenuhan kewajiban bagi para investornya juga, yang 

merupakan elemen penting dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan 

prospeknya pada masa yang akan datang.  

 Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk menganalisis dan menjelaskan 

pengaruh ROA terhadap Volume perdagangan saham perusahaan perbankan yang 

listing di BEI periode tahun 2013-2017; (2) Untuk menganalisis dan menjelaskan 

pengaruh Tobins’Q terhadap volume perdagangan saham perusahaan perbankan 

yang listing di BEI periode tahun 2013-2017; dan (3) Menganalisis dan 

menjelaskan pengaruh ROA dan Tobins’Q secara simultan terhadap volume 

perdagangan saham perusahaan perbankan yang listing di BEI periode tahun 2013-

2017. 

 Penelitian ini dilaksanakan pada pusat informasi pasar modal menyediakan 

data keuangan dan harga saham perusahaan-perusahaan perbankan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2017 dengan jumlah sampel 

sebanyak delapan perusahaan perbankan. Analisis data yang digunakan adalah 

secara deskriptif untuk menjelaskan karakteristik responden dan deskriptif 

penelitian, sedangkan untuk menganalisis data kuantitatif digunakan analisis 

Regresi Berganda melalui program SPSS versi 22. Hasil penelitian menemukan 

bahwa secara parsial Return On Asset (ROA) dan Tobin’s Q berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap volume perdagangan saham, dan secara simultan Return On 

Asset ( ROA ) dan Tobin’s Q berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume 

perdagangan saham.  

Kata Kunci : ROA, Tobin’s Q, TVA  
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ABSTRACT 

 

A.Ruth Reny Purnama Ningrat. Pengaruh Return On Asset dan Tobin’s Q 

terhadap Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing 

Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017.  

 The ability of company to earn profit in its operational activities as a main 

focus in evaluation of banking performance., because from the company’s profits it 

will be known the ability of company to fulfill its obligations to investors as well, 

which is an important element in creating corporate value that shows its prospects 

in the future. The objective of research was: (1) to analyze and explains the 

influence of ROA on the volume of stock trading of banking companies listed on the 

IDX for the period 2013-2017; (2) to analyze and explain the influence of Tobin’s 

Q on the volume of stock trading of banking companies listed on the IDX for the 

period 2013-2017; and (3) to analyze and explain the influence of ROA and Tobin’s 

Q simultaneously on the volume of stock trading of banking companies listing on 

the IDX for the period 2013-2017.  

 The research was conducted at the Capital Market Information Center 

providing financial data and stock prices of banking companies listing on the IDX 

for the period 2013-2017 with a total sample of 8 (eight) banking companies. Data 

analysis used is descriptive to explain the characteristics of respondents and 

research descriptively, while to analyze quantitative data uses multiple regression 

analysis through SPSS ver. 22 program. The result of research indicates that 

partially Return on Asset (ROA) and Tobin’s Q have influence positively and 

significantly on the volume of stock trading, and simultaneously Return on Asset 

(ROA) and Tobin’s Q have influence positively and significantly on the volume of 

stock trading.  

Keywords: Return on Assets (ROA), Tobin’s Q, Total Value Activity (TVA) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ketatnya persaingan dalam dunia bisnis dan ekonomi yang terjadi saat ini 

menjadi pemicu yang kuat bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan 

performa terbaiknya dalam mempengaruhi investor untuk menarik atau 

menanamkan investasinya. Manajemen perlu memberikan informasi keuangan 

perusahaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap  kegiatan keuangan 

perusahaan. Laporan keuangan merupakan sarana investor untuk mengetahui 

posisi keuangan perusahaan dan dapat digunakan untuk pembuatan keputusan 

investasi yang tepat. Salah satu alternatif investasi adalah dengan menerbitkan 

surat berharga di pasar modal. 

Pesatnya perkembangan dunia usaha dewasa ini menuntut agar peran 

lembaga keuangan, khususnya bank agar lebih pro-aktif. Peran  bank tersebut 

terutama dalam mengatur peredaran uang, menghimpun  dana dari unit surplus 

(yaitu pihak-pihak yang kelebihan dana) dan  menyalurkan kembali dana tersebut 

ke unit deficit (yaitu pihak-pihak yang  menyalurkan dana). Kegiatan tersebut 

lebih dikenal dengan istilah financial intermediary (Budi, 2008).  

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang baik dalam bentuk utang atau modal sendiri, baik yang diterbitkan 

pemerintah maupun perusahaan swasta yang dapat diperjualbelikan. Pasar modal 

juga merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara 
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pihakpihak pencari dana (emiten) dengan pihak yang kelebihan dana (surplus 

find). Pihak emiten menjadikan pasar modal sebagai alternatif sumber pendanaan 

lain untuk melakukan kegiatan operasional termasuk usaha lain melalui kredit 

perbankan. Sedangkan pihak surplus find seperti investor yang dijadikan sebagai 

alternatif investasi yang lebih variatif sehingga memberikan peluang untuk meraih 

keuntungan yang lebih besar. Investor akan melakukan investasi dengan membeli 

saham di pasar modal, dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan terlebih 

dahulu agar investasi yang dilakukannya dapat memberikan keuntungan (return). 

Memperoleh return merupakan tujuan utama dari aktivitas perdagangan para 

investor dipasar modal.  

Return saham merupakan satu faktor yang mempengaruhi minat investor 

untuk melakukan suatu investasi dalam suatu perusahaan dengan tingginya 

tingkat pengembalian yang diberikan oleh perusahaan kepada investor, maka 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja perusahaan yang baik, 

sehingga investor yakin bahwa perusahaan tersebut akan memberi efek yang 

positif terhadap saham yang ditanamkan investor pada pasar modal.  

Investor dalam melakukan jual beli saham dipengaruhi oleh pertimbangan 

faktor makro maupun mikro perusahaan. Faktor makro merupakan faktor 

eksternal perusahaan, antara lain tingkat inflasi, kurs rupiah, keadaan 

perekonomian dan sosial politik negara, sedangkan faktor mikro merupakan 

faktor internal perusahaan yang mempengaruhi perdagangan saham, tingkat 

risiko, tingkat keuntungan yang diperoleh serta kinerja perusahaan itu sendiri. 

Berdasarkan informasi tersebut, investor dapat memperkirakan tingkat 
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keuntungan yang akan diperoleh serta dapat memilih saham dan perusahaan yang 

cocok dan paling menguntungkan.Faktor-faktor inilah yang nantinya akan 

mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi saham. Apabila 

faktor internal dan ekternal berada dalam keadaan yang baik maka investor akan 

tertarik untuk berinvestasi sehingga permintaan terhadap saham akan meningkat 

yang mengakibatkan harga saham meningkat pula. 

 

Gambar 1.1  

Pergerakan Return Saham Perbankan yang terdaftar di BEI                     

periode 2012 sampai 2016 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa return saham dari tahun 2012 sampai 

2013 terus mengalami fluktuasi yang ekstrem dimana pada tahun 2013 return 

saham turun dari 0,1468 menjadi -0.0129 ditahun berikutnya meningkat tajam dari 

-0.0129 menjadi 0.2037. Kemudian pada tahun 2015 terjadi penurunan yang 

sangat drastis menjadi sebesar -0.1094 dan pada tahun 2016 return saham berada 

di titik 0.3866.  Selama 5 tahun terakhir harga saham berada pada titik terendah 
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pada tahun 2015 yaitu sebesar -0.1094 dan berada pada titik tertinggi pada tahun 

2016 yaitu sebesar 0.38669. 

Perbankan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian suatu 

negara, baik secara mikro maupun makro karena memiliki fungsi sebagai 

perantara antara pemilik modal dengan pengguna dana. Bank harus 

mempertahankan dan melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam 

manajemen bank, dan berusaha untuk lebih baik dengan menemukan sesuatu yang 

baru dalam persaingan dunia perbankan. 

Sesuai dengan peraturan dan data tentang sektor keuangan di Indonesia, 

lembaga keuangan di Indonesia mempunyai peran besar dalam pembangunan 

yang apabila dilihat dari sisi asset, sektor perbankan menguasai sekitar 87,10% 

sektor keuangan Indonesia, maka sektor perbankan menjadi pilar utama sumber 

pembiayaan sektor riil. Hal inilah yang menarik para investor untuk menanamkan 

investasinya di sektor perbankan. Di negara berkembang seperti Indonesia, fungsi 

dan peran bank umum dalam perekonomian sangat penting dan strategis, yaitu 

menopang kekuatan dan kelancaran sistem pembayaran dan efektivitas kebijakan 

moneter. Lebih dari itu, bank umum juga merupakan lembaga keuangan yang 

paling sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi, dimana bank umum 

menyalurkan kredit dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi. Meskipun 

sektor perbankan di Indonesia berlangsung di bawah pengaturan dan pengawasan 

Bank Sentral yang cukup prudent, namun sektor perbankan cukup rentan dengan 

risiko karena fungsinya sebagai lembaga mediasi untuk menciptakan kestabilan 

moneter di suatu negara akan sangat terpengaruh oleh kondisi makro ekonomi 
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nasional maupun internasional.  Evaluasi kinerja atau kesehatan bank umum 

bertujuan mengetahui kesehatan dan masa depan bank secara keseluruhan. 

Apabila sistem perbankan suatu negara dalam kondisi baik/sehat, maka 

pemerintah maupun bank sentral memiliki mitra yang baik dalam pelaksanaan 

kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan moneter. Dengan evaluasi kesehatan 

bank, maka risiko-risiko usaha seperti diantaranya risiko kredit, risiko likuiditas, 

risiko tingkat bunga, risiko operasional, serta risiko modal akan dapat dikelola 

dengan baik. Para investor memerlukan informasi terkait tingkat kesehatan bank 

berikut potensi risikonya sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kegiatan 

investasinya.   

Dalam pengambilan keputusan investasi saham, investor lebih memilih 

saham yang memberikan return tinggi. Investor dapat menilai kemampuan 

perusahaan yang bisa memberikan return berdasarkan laporan kinerja keuangan. 

Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. 

Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran presentase yang dicapai 

bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, 

maupun sumber daya manusia (Abdullah, 2003: 108) 

Apabila kinerja keuangan dinyatakan baik, maka kemungkinan laba yang 

diperoleh perusahaan meningkat, dan dividen yang akan dibagikan kepada 

pemegang saham akan mengalami kenaikan pula. Tingginya daya beli saham 

menandakan tingginya permintaan dan berdampak pada naiknya harga saham. 

Sebaliknya apabila kinerja buruk, para investor cenderung tidak membeli saham 

dan keputusan akhir yaitu menjual saham. Dengan menjual saham makan 
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penawaran akan meningkat, hal ini berdampak pada turunnya harga saham. 

Perusahaan harus memiliki data atas kondisi perusahaan yang memiliki tren 

positif agar dapat bertahan dan beroperasi, serta merangsang para kreditur dan 

pemegang saham untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya. Data tersebut 

akan dijadikan acuan dan tolak ukur para investor. Selain bagi pihak ekstern, 

pengukuran kinerja keuangan ini juga sangat penting dan berguna khususnya bagi 

pihak intern perusahaan sebagai alat pengambilan keputusan dan rencana 

operasional perusahaan di masa yang akan datang. Kinerja keuangan perbankan 

dapat dinilai dengan menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan. 

Fenomena yang terjadi adalah dimana keadaan perekonomian Indonesia di 

sektor perbankan mengalami keadaan yang pasang surut. Ketidakstabilan 

disebabkan karena adanya ancaman globalisasi dan pasar bebas yang terjadi pada 

ekonomi internasional. Terutama setelah krisis 2008 dan terkuaknya kasus bank 

century membuat kondisi ekonomi perbankan sedikit goyang dan kepercayaan 

masyarakat terhadap kinerja bank sedikit menurun. Keadaan ini semakin 

diperparah dengan naik turunnya cadangan devisa yang dimiliki Negara. BI 

memaksa melakukan evaluasi terhadap kinerja bank agar dapat mengembalikan 

kepercayaan masyarakat dan kembali meningkatkan gairah di sektor perbankan. 

Usaha yang dilakukan BI tidak sia-sia karena bank mengalami peningkatan 

kinerja yang cukup baik pada periode 2009.Pengukuran kinerja bank tentunya 

bukan hal yang mudah. Pengukuran versi bank Indonesia mencakup Capital, 

Assets, Management, Earnings, dan Liquidity. 
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Capital diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), Assets quality  

diproksikan dengan Non Performing Loan (NPL), Management  diproksikan 

dengan Operating Expense to Operating Income (OEOI), Earnings diproksikan 

dengan  Return On Assets (ROA), dan Liquidity diproksikan dengan Loan to 

Deposit Ratio (LDR). Apabila investor mendapat return saham yang tinggi dari 

perusahaan perbankan yang memiliki rasio CAMEL yang baik, itu berarti bahwa 

pasar merespon positif terhadap kondisi kesehatan bank tersebut. Namun apabila 

rasio CAMEL ini tidak mempengaruhi return saham, dapat diartikan bahwa 

pasarkurang meresponnya atau pelaku pasar mempunyai informasi yang dianggap 

lebih relevan baginya untuk menentukan keputusan investasinya (Suardana, 

2007). 

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 



8 

mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya 

modal  bank. 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam kegiatan 

operasionalnya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan 

perbankan, karena dari laba perusahaan akan dapat diketahui kemampuan 

perusahaan dalam pemenuhan kewajiban bagi para investornya juga, yang 

merupakan elemen penting dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan 

prospeknya pada masa yang akan datang. Tingkat profitabilitas perusahaan dapat 

dilihat dari laporan keuangan yang secara periodik di update sebgai salah satu 

kewajiban perusahaan publik yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Dengan semakin berkembangnya dunia usaha, semakin banyak pula 

perusahaan yang muncul sehingga menimbulkan persaingan yang ketat. Salah 

satu bidang usaha yang mengalami perkembangan yang pesat dan persaingan 

yang ketat dalam usahanya adalah perusahaan retail. 

Persaingan di bidang ini berlangsung cukup ketat antara perusahaan yang 

satu dengan perusahaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari cukup banyaknya 

cabang perusahaan retail yang dibuka dan tidak jarang pula yang harus 

menutup atau memindahkan usahanya. Oleh karena itu, untuk 

mempertahankan kegiatan usaha dan bersaing dengan perusahaan lain, banyak 

hal yang dibutuhkan antara lain strategi, ide– ide baru, kepercayaan pelanggan, 

bahkan modal yang cukup besar. 

Salah satu cara yang dapat diambil perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan dana guna mengembangkan perusahaan agar tetap dapat bersaing 
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adalah penjualan saham kepada masyarakat melalui pasar modal. Penjualan 

saham ataupun obligasi mampu membantu perusahaan menghimpun dana 

karena salah satu fungsi pasar modal sendiri menurut Jogiyanto (2003 : 12) dan 

Husnan (1998 : 4) adalah menyediakan dana yang diperlukan oleh perusahaan 

atau pihak yang membutuhkan dana. 

Di dalam pasar modal, transaksi perdagangan saham suatu perusahaan 

pada suatu sesi akan tampak pada volume perdagangannya karena volume 

perdagangan menggambarkan pertempuran antara permintaan dan penawaran 

sehingga perubahan permintaan saham oleh pelaku pasar akan mempengaruhi 

volume perdagangannya. Oleh karena itu volume perdagangan menjadi salah 

satu parameter penting untuk menunjukkan transaksi yang terjadi dalam 

aktivitas perdagangan saham di pasar modal. 

Perusahaan-perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di pasar modal 

ini kemudian harus mengeluarkan laporan keuangan setiap tahun yang memuat 

informasi tentang kekayaan perusahaan, termasuk laporan keuntungan dan 

pembayaran dividen perusahaan. Mempublikasikan laporan keuangan 

dilakukan selain karena ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasar modal, 

juga dilakukan karena laporan keuangan merupakan media informasi yang 

merangkum aktivitas – aktivitas keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. 

Oleh sebab itu, laporan keuangan harus disajikan dengan benar sehingga akan 

berguna bagi setiap pihak yang membutuhkan, khususnya bagi pihak yang akan 

menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
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Selanjutnya, untuk memahami informasi keuangan yang terdapat dalam 

laporan keuangan, analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan. Untuk 

menganalisis laporan keuangan, dapat digunakan analisis rasio. Analisis rasio 

merupakan salah satu cara popular yang digunakan untuk menganalisis laporan 

keuangan. 

Analisis rasio keuangan memudahkan penggunanya mengetahui hal – hal 

atau bidang apa saja dalam perusahaan yang sedang mengalami masalah dan 

juga mampu membantu mengetahui kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Terdapat beberapa rasio keuangan untuk mengukur kinerja tetapi rasio yang 

digunakan lebih kepada rasio profitabilitas, karena bagi investor, perusahaan 

yang menjual sahamnya di pasar modal harus memiliki kemampuan 

menghasilkan laba sehingga dapat membagikan dividen dan meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham. Hal ini sejalan dengan tujuan perusahaan yang 

dikemukakan oleh Keown et al (2004 : 3), yaitu perusahaan haruslah bertujuan 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham. 

Menurut Kieso et al (2002: 223), terdapat beberapa rasio untuk mengukur 

profitabilitas. Salah satunya adalah Return on Asset (ROA). ROA menurut 

Kieso et al (2002: 223) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas aktiva secara keseluruhan. Oleh sebab itu, semakin positif nilai 

ROA (semakin besar), maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam 

mendayagunakan aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. 

Sebaliknya, ROA yang negatif (semakin kecil) menunjukkan bahwa dari total 

aktiva yang digunakan, perusahaan tidak mampu memberikan laba. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astria (2007) dan Rohmah 

(2010), ROA memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap volume 

perdagangan. Tetapi dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh 

beberapa pihak mengenai pengaruh ROA terhadap volume saham yang 

diperdagangkan, ternyata terdapat hasil yang berbeda. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kusumahadi (2008), Holidiyah (2009), dan Fahmi (2010) 

menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan.  

Lebih lanjut, apabila ROA merupakan pengukuran kinerja operasional 

untuk perusahaan maka untuk mengukur kinerja eksternal perusahaan 

digunakan Tobin’s Q. Tobin’s Q merupakan suatu rasio yang menawarkan 

penjelasan nilai dari suatu perusahaan di pasar dimana nilai pasar suatu 

perusahaan seharusnya sama dengan biaya ganti aktivanya. Jika nilai Tobin’s Q 

perusahaan lebih dari satu, berarti nilai pasar perusahaan tersebut lebih besar 

daripada aktiva perusahaan yang tercatat. Oleh karena itu, pasar akan menilai 

baik perusahaan yang memiliki nilai Tobin’s Q yang tinggi. Sebaliknya, jika 

nilai Tobin’s Q kurang dari satu mengindikasikan bahwa biaya ganti aktiva 

lebih besar daripada nilai pasar perusahaan sehingga pasar akan menilai kurang 

perusahaan tersebut. 

Perusahaan dengan rasio Q yang tinggi adalah perusahaan yang 

cenderung memiliki peluang investasi yang menarik atau keunggulan 

kompetitif yang signifikan (atau kedua-duanya). Sehingga, semakin besar rasio 

Q maka semakin besar pula trading volume activity. Berdasarkan penelitian 

Irene Debikel S.P. (2011) Tobin’s Q mempunyai pengaruh positif dan 
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signifikan terhadap volume perdagangan saham, namun terdapat perbedaan dari 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Cincin Haosana (2012) bahwa Tobin’s Q 

berpengaruh negatif terhadap volume perdagangan saham. 

Sebelum berinvestasi calon investor harus mempertimbangkan segala 

aspek untuk menilai layak tidaknya berinvestasi pada perusahaan tersebut 

dengan  analisis teknikal dan fundamental. Analisis teknikal adalah teknik 

untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham 

lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga saham dan 

volume perdagangan saham atau Trading Volume Activity (TVA). (Tandelilin, 

2010: 392).  

Trading Volume Activity (TVA) mencerminkan likuiditas saham yang 

merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Likuiditas saham 

merupakan ukuran jumlah transaksi suatu saham di pasar modal dalam suatu 

periode tertentu. Semakin likuid saham maka frekuensi transaksi semakin 

tinggi. Hal tersebut menunjukkan minat investor untuk memiliki saham 

tersebut juga tinggi. Minat yang tinggi dimungkinkan karena saham yang 

likuiditasnya tinggi memberikan kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan 

pengembalian dibandingkan saham yang likuiditasnya rendah, sehingga tingkat 

likuiditas saham biasanya akan mempengaruhi harga saham. Jadi suatu saham 

dikatakan likuid jika saham tersebut tidak mengalami kesulitan dalam membeli 

atau menjualnya kembali (Mulyana, 2011: 1-2). 

Frekuensi perdagangan sangat mempengaruhi jumlah lembar saham 

beredar dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap volume perdagangan 
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saham hal ini dikarenakan tingginya minat investor. Saham yang mempunyai 

tingkat trading volume yang tinggi berpotensi memiliki tingkat likuiditas tinggi 

serta berpotensi mendapatkan pengembalian yang tinggi. Pentingnya likuiditas 

perdagangan saham tercermin dari besarnya ketakutan para emiten bila sampai 

suatu emiten di delisting. Salah satu penyebab emiten di delisting dikarenakan 

likuiditas perdagangan sahamnya sangat rendah atau kurang aktif 

diperdagangkan. Di delistingnya saham dari BEI akan sangat merugikan para 

investor sebagai pemegang saham karena saham-sahamnya yang di delisting 

tidak bisa diperdagangkan lagi di bursa. Sehingga saham yang kurang likuid 

dan terancam di delisting punya citra yang buruk di mata investor dan kurang 

dipercaya serta sangat dihindari oleh investor. (Ferdian, 2012: 3) 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dan adanya 

perbedaan pendapat mengenai pengaruh ROA dan Tobin’s Q terhadap volume 

perdagangan saham menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkat judul: 

“Analisis Pengaruh Return On Asset ( ROA) Dan TOBIN’S Q Terhadap 

Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing 

Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2013-2017”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ROA berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham 

perusahaan perbankan yang listing di BEI periode tahun 2013-2017. 
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2. Apakah Tobin’s berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham 

perusahaan perbankan yang listing di BEI periode tahun 2013-2017. 

3. Apakah ROA dan Tobin’s Q berpengaruh secara simultan terhadap volume 

perdagangan saham perusahaan perbankan yang listing di BEI periode tahun 

2013-2017. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh ROA terhadap volume perdagangan 

saham perusahaan perbankan yang listing di BEI periode tahun 2013-2017. 

2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh Tobin’s Q terhadap volume 

perdagangan saham perusahaan perbankan yang listing di BEI periode tahun 

2013-2017. 

3. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh ROA dan Tobin’s Q secara simultan 

terhadap volume perdagangan saham perusahaan perbankan yang listing di 

BEI periode tahun 2013-2017. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan menambah khasanah di ilmu 

pengetahuan di bidang Manajemen Keuangan khususnya tentang pengaruh 

ROA dan Tobins Q. 
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2. Bagi peneliti, untuk membuktikan adanya pengaruh ROA (Return Off Asset) 

dan Tobin’s Q terhadap volume perdagangan saham perusahaan Perbankan 

yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

3. 3. Sebagai   sarana   untuk   mengembangkan   wawasan   bagi   peneliti   dan 

untuk melengkapi penyusunan tesis dalam rangka penyelesaian studi di 

Program Manajemen Keuangan Program Pascasarjana Universitas Bosowa . 

 

1.5 Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis dan memberikan bukti 

mengenai pengaruh ROA dan tobins’Q terhadap volume perdagangan saham pada 

perusahaan perbankan yang listing di bursa efek Indonesia (BEI) periode tahun 

2013-2017. 

 



BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

2.1 DESKRIPSI TEORI 

Menurut Mardiyanto (2009: 196) ROA adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari 

aktivitas investasi. Menurut Dendawijaya (2003: 120) rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut 

dari segi penggunaan asset. 

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007: 196) ROA adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan 

aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik 

produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan 

meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik 

perusahaan menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat 

pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak bahwa harga 

saham dari perusahaan tersebut di Pasar Modal juga akan semakin meningkat 

sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Menurut 

Lestari dan Sugiharto (2007: 196) angka ROA dapat dikatakan baik apabila > 2%. 

Menurut Fabozzi et al (1999 : 7), ada banyak cara menggolongkan jenis – 

jenis pasar keuangan, misalnya berdasarkan waktu jatuh temponya. Berdasarkan 
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waktu jatuh temponya, pasar keuangan terdiri atas pasar modal dan pasar uang. 

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk instrumen berharga jangka 

panjang yang bisa diperjualbelikan, sedangkan pasar uang (money market) 

merupakan pasar untuk instrumen berharga jangka pendek. Pengertian jangka 

pendek ini ditafsirkan berada dalam kurun waktu satu tahun atau kurang dari satu 

tahun. Pasar uang lebih banyak dimanfaatkan oleh perbankan dan sebagian kecil 

perusahaan – perusahaan besar. 

Pengertian pasar modal telah banyak diungkapkan oleh beberapa pihak, 

salah satunya adalah Jogiyanto. Menurut Jogiyanto (2003 : 11), pasar modal seperti 

halnya pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemu antara pembeli dan penjual 

dengan risiko untung dan rugi. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara 

para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan 

instrumen keuangan jangka panjang. Pengertian pasar modal juga diungkapkan 

oleh Martono dan Harjito (2005 : 359). Menurut mereka, pasar modal (capital 

market) adalah suatu pasar  di  mana  dana  –  dana  jangka  panjang  baik  hutang  

maupun  modal  sendiri diperdagangkan. Dana jangka panjang yang 

diperdagangkan tersebut berupa surat – surat berharga. Dana jangka panjang 

berupa hutang yang diperdagangkan biasanya berupa  obligasi  (bond),  sedangkan  

dana  jangka  panjang  yang  merupakan  modal sendiri berupa saham biasa 

(common stock) dan saham preferen (preferred stock). 

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 memberikan pengertian 

Pasar Modal yang lebih spesifik, yaitu “Kegiatan yang bersangkutan dengan 

Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan 
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dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 

Efek”. Yang dimaksud dengan Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan 

hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit 

Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap 

derivatif dari Efek. 

 Di pasar modal, perusahaan akan melakukan beberapa kegiatan untuk 

mendapatkan dana, misalnya dengan melakukan penawaran umum baik saham 

maupun obligasi di pasar perdana. Pasar perdana (primary market) adalah pasar 

untuk surat – surat berharga yang baru diterbitkan. Selanjutnya, kegiatan akan 

berlanjut dengan hiruk pikuk perdagangan saham atau obligasi di pasar sekunder 

atau di kenal dengan nama Bursa Efek. Pasar sekunder (secondary market) adalah 

pasar untuk sekuritas yang telah dimiliki oleh pemegang sekuritas. Di pasar 

sekunder ini, uang tidak lagi mengalir ke perusahaan penerbit efek tetapi antara 

pemegang sekuritas yang satu dengan yang lain. 

 Pasar modal di Indonesia secara resmi dimulai ketika pemerintah Belanda 

mendirikan Vereneging Voor de Effectenhandle di Jakarta pada akhir tahun 1912, 

tepatnya pada tanggal 14 Desember 1912. Tujuan didirikannya bursa efek 

tersebut adalah untuk memobilisasi dana dalam rangka membiayai perkebunan 

milik Belanda yang pada saat itu dikembangkan secara besar – besaran di Indonesia. 

Pendirian bursa efek  di  Jakarta  kemudian  diikuti  dengan  pendirian  bursa  efek  

di  Surabaya  pada tanggal 1 Januari 1925 dan pendirian bursa efek di Semarang 

pada tanggal 1 Agustus 1925. Bursa efek tersebut mengalami perkembangan  

yang pesat sampai akhirnya ditutup dengan adanya perang dunia kedua. 
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Selanjutnya, memasuki era kemerdekaan, Bursa Efek Indonesia kembali 

diaktifkan dengan diterbitkannya obligasi pemeritah dan diberlakukannya UU 

darurat No. 13 Tahun 1951 tentang Pasar Modal  yang kemudian ditetapkan 

sebagai UU No. 15 Tahun 1952. Namun usaha mengaktifkan bursa efek tidak 

mengalami perkembangan sampai dekade 1970-an. 

 Kegiatan operasional pasar modal akhirnya memperoleh perhatian besar 

dari pemerintah dengan dikeluarkannya Keppres No. 53/1990 tentang Pasar 

Modal dan SK Menteri Keuangan No.119/KMK.010/1991 tentang Pasar Modal. 

Kemudian pada tahun 1991, didirikan PT Bursa Efek Jakarta. Pendirian ini 

didasarkan pada akta notaris yang dibuat pada tanggal 4 Desember 1991 dan 

disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tahun 1991 sebagai tempat dan kegiatan 

transaksi perdagangan surat – surat berharga (security). 

 

2.1.1 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Menurut Wolk, et al. (2001:375) teori sinyal menjelaskan alasan 

perusahaan menyajikan informasi untuk pasar modal. Teori sinyal menunjukkan 

adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori sinyal mengemukakan tentang 

bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Jogiyanto (2000: 392) mengungkapkan bahwa informasi yang 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor 

dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung 

nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut 

diterima oleh pasar. 
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Informasi mengenai perusahaan merupakan sinyal bagi investor, dalam 

keputusan berinvestasi. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai 

prospek perusahaan di masa depan. Informasi tersebut dapat bersifat financial 

maupun non-financial. Apabila kondisi financial atau non-financial perusahaan 

dinilai baik oleh investor maka, investor akan meresponnya dengan menawarakan 

harga yang tinggi atas saham perdana di atas harganya pada pasar perdana, sehingga 

ketika dijualperbelikan di pasar sekunder harganya akan meningkat dan terjadi 

underpricing (Allen dan Faulhaber, 1989 dalam Martani, 2003). 

Welch dan Ritter (2002) juga mengungkapkan konsep teori sinyal dalam 

fenomena underpricing. Underpricing dinyatakan sebagai suatu mekanisme untuk 

memberi sinyal atas kualitas dari suatu perusahaan. Jadi, perusahaan-perusahaan 

yang memiliki kualitas yang baik melakukan underpricing atas saham-sahamnya 

dengan tujuan agar memperoleh keberhasilan penjualan saat melakukan penawaran 

saham di masa yang akan datang. 

Sementara itu, menurut Gumanti dan Alkaf (2011) underpricing saat 

penawaran saham perdana merupakan sinyal atas kualitas perusahaan yang 

bermanfaat saat melakukan penawaran saham susulan yang dikenal sebagai model 

sinyal (signaling model). Perusahaan dengan kualitas baik memilih underpricing 

sebagai sinyal untuk menunjukkan bahwa kualitas perusahaan mereka berbeda 

dengan perusahaan yang lain. Implikasi dari sinyal ini adalah perusahaan berharap 

tingkat underpricing pada saat penawaran saham susulan tidak setinggi pada saat 

penawaran saham perdana. 
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Keputusan investasi yang didasari motivasi signaling yang berkaitan 

dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit 

Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO), sensitivitas kredit atas perubahan inflasi, serta sensitivitas 

kredit atas perubahan suku bunga BI terhadap return saham adalah dengan harapan 

bahwa kinerja perusahaan dapat memberikan sinyal positif terhadap return dari suatu 

investasi. Sinyal tersebut akan membuat investor untuk melakukan keputusan 

pembelian atau penjualan saham perusahaan. Semakin banyak para investor yang 

menginvestasikan dananya kepada suatu perusahaan, maka akan meningkatkan 

transaksi volume perdagangan yang menyebabkan kenaikan pada harga sahamnya. 

Keadaan ini akan menyebabkan peningkatan pasar saham perusahaan yang nantinya 

berpengaruh terhadap peningkatan return saham di pasar modal. Kondisi sebaliknya 

jika semakin banyak investor yang menarik dananya dari suatu perusahaan, maka 

akan menurunkan volume perdagangannya yang kemudian akan menurunkan harga 

pasar sahamnya yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap penurunan return 

saham. Brigham dan Houston (2001) menyatakan bahwa isyarat adalah suatu 

tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor 

tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan 

dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham 

dan mengusahakan setiap modal yang baru diperlukan dengan cara-cara lain, 

sedangkan perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan 

cenderung untuk menjual saham. 
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2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Pada teori keagensi (agency theory) dijelaskan bahwa pada 

sebuahperusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut 

adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen 

perusahaan.Pemegang saham disebut sebagai prinsipal, sedangkan manajemen 

orang yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk menjalankan 

perusahaan yang disebut agen. Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan 

dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan (agency conflict) yang 

disebabkan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang saling 

bertentangan, yaitu berusaha mencapai kemakmurannya sendiri (Jensen da 

Meckling, 1976). Untuk meminimalkan konflik antara mereka, maka pemilik dan 

manajemen melakukan kesepakatan kontrak kerja dengan cara mengatur proporsi 

hak dan kewajiban masing-masing guna mencapai utilitas yang diharapkan. 

menyatakan bahwa dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimumkan 

utilitas pemilik, dan dapat memuaskan serta menjamin manajemen untuk menerima 

reward atas hasil pengelolaan perusahaan. 

Adapun manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak didasarkan atas 

kinerja perusahaan. Hubungan antara pemilik dan manajemen sangat tergantung 

pada penilaian pemilik tentang kinerja manajemen. Untuk itu, pemilik menuntut 

pengembalian atas investasi yang dipercayakan untuk dikelola oleh manajemen. 

Oleh karenanya, manajemen harus memberikan pengembalian yang memuaskan 

kepada pemilik perusahaan, karena kinerja yang baik akan berpengaruh positifpada 
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kompensasi yang diterima, dan sebaliknya kinerja yang buruk akanberpengaruh 

negatif. 

 

2.1.3  Karakteristik, Fungsi, dan Manfaat Pasar Modal 

2.1.3.1 Karakteristik Pasar Modal 

Pasar modal berbeda dengan industri keuangan  lainnya karena 

karakteristik industri  pasar  modal.  Menurut  Fardhini  (2010)  terdapat  beberapa  

karakteristik industri pasar modal, antara lain: 

a)    Keterbukaan Informasi (Information disclosure) 

Melalui regulasi yang umumnya mengatur keterbukaan informasi kepada 

publik, pelaku pasar dapat mengukur sejauh mana peluang return dan risiko 

atas suatu aset investasi sehingga dapat mengambil keputusan dalam 

berinvestasi, apakah akan membeli, menjual, atau menahan. Dengan adanya 

keterbukaan informasi ini, maka para  analis  dapat  melakukan  analisis  serta  

rekomendasi  investasi  kepada  para investor. 

b)   Return Ekspektasi vs Risiko (Expected Return vs Calculated Risk) 

Dalam setiap keputusan investasi khususnya di pasar modal, investor harus 

mempertimbangkan peluang keuntungan yang diraih di satu sisi dan 

kemungkinan risiko yang dihadapi atas investasi tersebut pada sisi yang lain. 

Risiko yang terdapat pada setiap instrumen pada dasarnya merupakan risiko 

yang dapat dikalkulasi sehingga keputusan berinvestasi di pasar modal 

merupakan keputusan yang bersifat rasional dan dapat diproyeksi melalui 
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berbagai formula dan model yang menggambarkan peluang untung dan risiko 

atas keputusan investasi. 

c)    Regulasi yang Ketat (Highly Regulated) 

Kegiatan investasi di pasar modal merupakan aktivitas ekonomi yang 

melibatkan masyarakat luas, dengan pergerakan dana yang besar, serta 

industri yang berbasis pada informasi. Oleh karena itu, pasar modal 

memerlukan regulasi atau aturan yang ketat sehingga pelaku pasar dapat 

menjalani aktivitas investasi secara wajar, teratur, adil, dan efisien. 

d)   Manajemen Portofolio (Portofolio Management) 

Setiap keputusan investasi selalu mengandung risiko sehingga pengelolaan 

risiko merupakan  aspek  fundamental  dalam  setiap  pengambilan  keputusan.  

Salah  satu teknik dalam mengelola dan meminimalkan risiko adalah 

melakukan diversifikasi investasi yang umumnya dikenal sebagai portofolio 

management. Portofolio management merupakan kompetensi inti dalam 

pengelolaan investasi karena diharapkan dapat dicapai suatu return optimal 

dengan risiko minimal. 

 

2.1.3.2 Fungsi Pasar Modal 

Secara makro, pasar modal memiliki beberapa fungsi yang 

menyebabkan lembaga ini memiliki daya tarik tersendiri. Fungsi ini kemudian 

dikemukakan oleh Husnan (1998 : 4). Menurutnya, pasar modal memiliki fungsi 

ekonomi dan fungsi keuangan.  Dalam  menjalankan  fungsi  ekonominya,  pasar  

modal  menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender (pihak yang 

mempunyai kelebihan dana)  ke  borrower  (pihak  yang  memerlukan  dana).  
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Fungsi  keuangan  dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh 

para borrowers dan para lenders menyediakan dana tanpa harus terlibat 

langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut. 

Fungsi pasar modal  yang lain juga dikemukakan oleh Yulfasni 

(2005 : 2), sebagai berikut: 

a. Pasar modal dapat menjadi sarana pengalokasian dana yang produktif. 

b. Pasar modal dapat digunakan sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. 

c. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan 

berprospek baik. 

d. Memungkinkan pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan 

transparan. 

e.  Meningkatkan aktivitas ekonomi nasional. 

f.  Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan 

kesempatan kerja. 

2.1.3.3 Manfaat Pasar Modal 

Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan baik oleh investor, 

pemerintah maupun perusahaan dengan adanya pasar modal, namun demikian 

dalam penulisan ini hanya akan dibahas manfaat pasar modal yang dirasakan oleh 

investor dan perusahaan. 

Perusahaan penerbit sekuritas memanfaatkan pasar modal untuk 

menarik dana umumnya didorong oleh beberapa tujuan, seperti untuk keperluan 

usaha dan untuk memperbaiki struktur modal. Manfaat pasar modal bagi 
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perusahaan yang lebih rinci diungkapkan oleh Martono dan Harjito (2005 : 360), 

sebagai berikut: 

a. Jumlah dana yang dapat dihimpun dari pasar modal bisa berjumlah besar.  

b. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. 

c. Ketergantungan perusahaan terhadap bank menjadi kecil. 

d. Cash  flow  hasil  penjualan  saham  biasanya  lebih  besar  dari  harga  nominal 

perusahaan. 

e. Profesionalisme dalam manajemen meningkat. 

Manfaat pasar modal tidak hanya dirasakan oleh perusahaan – 

perusahaan, tetapi juga oleh investor. Investor yang masuk ke dalam pasar modal 

pada umumnya memanfaatkannya untuk memperoleh dividen atau untuk 

berdagang. Manfaat pasar modal bagi investor juga diungkapkan oleh Martono dan 

Harjito (2005 : 361) sebagai berikut: 

a. Memperoleh dividen bagi  yang memiliki saham dan mendapatkan bunga 

bagi yang memiliki obligasi. 

b. Mempunyai  hak  suara  dalam  rapat  umum  pemegang  saham  (RUPS)  bagi 

pemegang saham dan mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang 

obligasi (RUPO) bagi pemegang obligasi. 

c. Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi. 

d. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk 

mengurangi risiko. 
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2.1.3.4  Instrumen Pasar Modal 

Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat – surat 

berharga yang sering disebut dengan efek, yang umum diperjualbelikan melalui 

pasar modal. Menurut UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, efek adalah surat 

berharga, yaitu surat  pengakuan  hutang,  surat  berharga  komersial,  saham,  

obligasi,  tanda  bukti hutang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak 

berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. 

 Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 pada    

tanggal 4 Desember 1990, yang dimaksud dengan efek adalah setiap surat 

pengakuan hutang, surat berharga komersil, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda 

bukti hutang, right, warrants, opsi atau setiap derivatif dari efek atau setiap 

instrumen yang ditetapkan oleh  Bapepam  sebagai  efek.  Meskipun  instrumen  

yang  diperdagangkan  di  pasar modal beragam, instrumen yang paling umum 

diperjualbelikan melalui bursa efek di Indonesia saat ini adalah saham dan 

obligasi. 

 

2.1.4  Laporan Keuangan 

2.1.4.1  Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan 

Seorang analis, investor atau pihak manapun pasti akan kesulitan 

apabila harus melakukan pengamatan langsung terhadap setiap perusahaan yang 

diamatinya. Apabila dilakukan, mereka akan menghabiskan cukup banyak waktu 

untuk mengetahui banyak hal tentang situasi dan kondisi perusahaan. Oleh karena 

itu, media yang paling umum tersedia untuk menganalisis kondisi perusahaan 

adalah melalui laporan keuangannya. 
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Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan 

suatu perusahaan  pada  suatu  saat  tertentu.  Untuk  pengambilan  keputusan,  para  

pelaku bisnis  baik  investor, pemegang saham,  maupun  manajer  membutuhkan  

informasi tentang kondisi keuangan perusahaan yang terdapat dalam laporan 

keuangan sehingga dapat memutuskan tindakan yang seharusnya diambil. 

Pengertian laporan keuangan sendiri menurut Kieso et al (2008 : 2) 

adalah sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak–pihak diluar 

perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi 

dalam nilai moneter. Menurut Sadeli (2000 : 18), laporan keuangan adalah laporan 

tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan 

perubahan–perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. 

Selanjutnya menurut Harahap (2005 : 201), laporan keuangan adalah output dan 

hasil akhir dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para 

pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Selain 

sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban 

(accountability) sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan 

dalam mencapai tujuannya. 

Sesuai dengan yang terdapat dalam pengertian laporan keuangan, tujuan 

utama dari   laporan   keuangan   adalah   memberikan   informasi   yang   berguna   

untuk pengambilan  keputusan  baik  untuk  pemakai  internal  maupun  eksternal.  

Hal  ini sejalan  dengan  tujuan  laporan  keuangan  yang  diungkapkan  oleh  

Horngern  et  al. 
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Menurut Horngern et al (1998 : 609), tujuan utama dari laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna di dalam membuat 

keputusan investasi dan pemberian pinjaman. Agar dapat digunakan dalam 

pembuatan keputusan, informasi akuntansi tersebut haruslah relevan, dapat 

diandalkan, dan dapat diperbandingkan. 

Tujuan  laporan  keuangan  yang  lebih  lengkap  diungkapkan  oleh  

FASB. Menurut FASB dalam Harnanto (2002 : 17), tujuan laporan keuangan 

terbagi ke dalam tiga komponen, yaitu: 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan. 

2. Tujuan pokok 

Tujuan pokok laporan keuangan adalah menyediakan informasi untuk menilai 

prospek arus kas, menyediakan informasi tentang kondisi finansial perusahaan, 

menyediakan informasi tentang kinerja dan laba yang dihasilkan dalam 

perusahaan, dan menyediakan informasi bagaimana perusahaan memperoleh 

serta menggunakan dana. 

3. Tujuan lain 

Tujuan lain dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

memungkinkan manajemen untuk dapat membuat keputusan dan kebijakan 

menyangkut masa depan perusahaan, menyediakan informasi untuk menilai 

kinerja manajemen,  dan  menyediakan  informasi  berupa  penjelasan  dan  
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interpretasi  yang dapat membantu para pemakai dalam memahami informasi 

yang disajikan. 

 

2.1.4.2  Pemakai Laporan Keuangan 

Seperti  yang  telah  diungkapkan  sebelumnya  dalam  pengertian  dan  

tujuan laporan keuangan, para pemakai laporan keuangan pada dasarnya terdiri 

atas pemakai internal  dan  eksternal.  Menurut  Harnanto  (2002  :  3),  pemakai  

laporan  keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Pihak internal 

Pihak internal perusahaan yang utama adalah manajemen, yang 

memerlukaninformasi akuntansi untuk membantu mereka dalam melaksanakan 

fungsi – fungsi manajerialnya, khususnya untuk perencanaan kegiatan dan 

pengendaliannya. 

2. Pihak eksternal 

Pihak  eksternal  adalah  para  individu  dan  institusi  di  luar  organisasi  atau 

perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan 

di dalam perusahaan. Yang termasuk pihak eksternal adalah para investor atau 

calon investor, kreditur, pemasok, pelanggan, penyelenggara bursa efek, analis 

keuangan, instansi pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Dalam 

menyajikan informasi yang  ditujukan  kepada  pihak  eksternal,  akuntan  harus  

mengacu  pada  standar akuntansi yang berlaku umum sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan dan pemahaman para pemakai, serta membantu 

dalam membuat perbandingan. 
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2.1.4.3  Pengertian dan Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan dapat dilakukan baik oleh pihak internal 

maupun pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan.  Bagi  pihak  eksternal  

khususnya investor, analisis atas laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan investasi dan dapat digunakan 

untuk memprediksi kondisi perusahaan. 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang analisis laporan keuangan, 

perlu diketahui dahulu pengertian dan tujuan dari analisis laporan keuangan. 

Menurut Wild et al (2005 : 3), yang dimaksud analisis laporan keuangan (financial 

statement analysis)  adalah  aplikasi  dari  alat  dan  teknik  analitis  untuk  laporan  

keuangan bertujuan umum dan data – data yang berkaitan, untuk menghasilkan 

estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat. Berdasarkan pengertian tersebut, secara 

khusus dapat dikatakan analisis laporan keuangan adalah penggunaan teknik 

analitis untuk laporan keuangan demi menganalisis posisi dan kinerja keuangan 

perusahaan, dan untuk menilai kinerja keuangan di masa depan. 

Pengertian analisis laporan keuangan yang hampir sama juga 

diungkapkan oleh Bernstein  dan  Wild  (1998  :  3).  Menurut  mereka,  analisis  

laporan  keuangan merupakan  analisis  yang  mencakup  penerapan  metode  dan  

teknik  analisis  atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari 

laporan itu ukuran – ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam 

proses pengambilan keputusan. Sedangkan tujuan analisis laporan keuangan yang 

diungkapkan oleh Bernstein dan Wild (1998 : 3), antara lain: 
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a. Screening 

Analisis dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan 

tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. 

b. Forcasting 

Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa 

yang akan datang. 

c. Diagnosis 

Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah 

yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau bidang lainnya. 

d. Evaluation 

Analisis ini dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, 

efisiensi dan lainnya untuk pengambilan keputusan. 

 

2.1.4.4  Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan 

Menurut  Amstrong  dan  Baron  (1998  :  15)  yang  dikutip  dari  

wikipedia, disebutkan bahwa:”Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan 

hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang 

dikerjakan dan bagaimana cara  mengerjakannya. Kinerja  merupakan  hasil  

pekerjaan  yang  mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Dalam Keputusan  

Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  (No.  826/KMK.013/1992) disebutkan 

bahwa kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode 

tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan suatu perusahaan. Prestasi yang 
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dimaksud adalah operasi perusahaan baik dilihat dari segi ekonomi (laporan 

keuangan) maupun manajemennya. 

Dalam konteks perusahaan, kinerja adalah suatu prestasi yang 

dihasilkan oleh perusahaan  dalam  berbagai  aspek  dengan  mendayagunakan  

seluruh  sumber  daya yang dimilikinya selama suatu periopde waktu tertentu. Oleh 

karena itu, untuk mengetahui prestasi perusahaan perlu dilakukan pengukuran 

terhadap kinerja. Sedangkan pengukuran atau penilaian kinerja menurut Mulyadi 

dan Setyawan (2001 : 353)  adalah  penentuan  secara  periodik  efektivitas  

operasional  suatu  organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan 

sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kinerja suatu perusahaan 

hendaknya dipantau untuk mengetahui prestasi perusahaan dan untuk memastikan 

bahwa perusahaan  berjalan dengan  arah  dan  kecepatan  yang  benar.  Waters  

(2001  :  13) mengungkapkan bahwa pengukuran terhadap kinerja dilakukan untuk: 

1. Mengetahui seberapa baik organisasi mencapai tujuannya 

2. Membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain. 

3. Membandingkan kinerja dalam bagian perusahaan yang berbeda. 

4. Membantu dalam pengambilan keputusan. 

5. Melihat bagian – bagian dalam perusahaan yang perlu diperbaiki. 

Apabila  dikhususkan  bagi  investor  atau  calon  investor,  menilai  

kinerja keuangan suatu perusahaan pada dasarnya berguna untuk menghitung 

profitabilitas perusahaan,  dividen,  dan  harga  saham  masa  depan  karena  

pembayaran  dividen tergantung dari operasi yang menguntungkan, dan kenaikan 
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harga saham tergantung dari penilaian pasar terhadap prospek perusahaan. Para 

kreditur juga berkepentingan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan karena 

operasi yang menghasilkan laba merupakan sumber utama kas untuk membayar 

pinjaman. 

Dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahan, investor 

menggunakan informasi  akuntansi  yang berasal  dari  laporan  keuangan.  Salah  

satu  teknik  yang popular yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan 

untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah analisis rasio keuangan. 

Dengan analisis ini, dapat diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan di bidang 

keuangan. Analisis rasio dapat membimbing investor membuat keputusan atau 

pertimbangan tentang apa yang akan dicapai perusahaan dan bagaimana prospek 

yang akan dihadapi di masa yang akan datang. 

 

2.1.5 Analisis Rasio Keuangan 

2.1.5.1  Pengertian dan Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

Horngern et al (1998 : 905) mengungkapkan bahwa analisis rasio 

menyatakan hubungan antara jumlah yang satu dengan jumlah yang lain. 

Sedangkan Sutrisno (2001 : 229) memberikan pengertian analisis rasio keuangan 

sebagai suatu analisis yang menghubungkan elemen – elemen yang ada dalam 

laporan keuangan agar dapat diinterpretasikan lebih lanjut untuk keperluan 

evaluasi. Gibson (1992 : 766) memberikan pengertian analisis rasio sebagai suatu 

analisis yang menghubungkan komponen data keuangan yang satu dengan yang 

lainnya dari laporan keuangan yang berguna  sebagai  tolak  ukur  untuk  menilai  

kondisi  keuangan  dan  prestasi  suatu perusahaan. 
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Analisis rasio keuangan ini menurut Martono dan Harjito (2005 : 52) 

antara lain berguna dalam: 

a. Pengambilan keputusan investasi.  

b. Keputusan pemberian kredit. 

c. Penilaian arus kas. 

d. Penilaian sumber – sumber ekonomi. 

e. Menganalisis perubahan – perubahan yang terjadi terhadap sumber – sumber 

dana.  

f. Menganalisis penggunaan dana. 

 

2.1.5.2  Jenis – Jenis Rasio Keuangan 

Menurut Sutrisno (2001 : 230), terdapat dua pengelompokan rasio 

keuangan, yaitu: 

1. Rasio menurut sumber darimana rasio dibuat, terbagi menjadi: 

a. Rasio – rasio Neraca (Balance Sheet Ratio). Rasio neraca merupakan 

rasio yang menghubungkan elemen – elemen yang ada pada neraca saja. 

Rasio ini disebut rasio neraca karena pembilang dan penyebut dari masing– 

masing rasio berasal  dari  neraca.  Rasio  neraca  ini  terdiri  atas  rasio  

hutang  dan  rasio likuiditas 

b. Rasio – rasio Laporan Laba Rugi (Income Statement Ratio). Rasio ini 

adalah rasio yang menghubungkan elemen – elemen yang ada pada laporan 

laba rugi saja, seperti profit margin, operating ratio, dan lainnya. 

c. Rasio   –   rasio   antar   Laporan   (Inter   Statement   Ratio).   Rasio   ini 

menghubungkan elemen – elemen yang ada pada dua laporan, yaitu neraca 
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dan laporan laba rugi, seperti Return on Investment, Return on Equity, dan 

lainnya. 

2. Rasio menurut tujuan penggunaan, dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Rasio Likuiditas. Rasio – rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar hutang – hutang jangka pendeknya. 

b. Rasio Leverage. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai seberapa 

jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. 

c. Rasio Aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. 

d. Rasio   Keuntungan.   Rasio   ini   merupakan   rasio   yang   digunakan 

untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. 

e. Rasio  Penilaian.  Rasio  ini  adalah  rasio  yang  digunakan  untuk  

mengukur kemampuan manajemen  untuk menciptakan  nilai pasar agar 

melebihi biaya modalnya. Meskipun demikian, rasio keuangan yang 

utama menurut Kieso et al (2002 :222) diklasifikasikan dalam empat 

rasio, yaitu: 

1) Rasio Likuiditas 

Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan yang jatuh 

tempo, misalnya membayar gaji, membayar biaya operasional, 

membayar utang jangka pendek dan pembayaran lain yang perlu 

segera dilakukan. Rasio likuiditas antara lain terdiri atas Rasio 
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Cakupan Utang Tunai Lancar, Rasio Cepat (quick ratio), Rasio Lancar 

(current ratio). 

a. Rasio cakupan utang tunai lancar 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi 

kewajiban lancarnya dalam suatu tahun dari operasinya. Untuk 

menghitung rasio cakupan utang tunai lancar digunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

b. Rasio cepat (acid – test ratio) 

Rasio cepat merupakan rasio antara aktiva lancar sesudah 

dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini mengukur 

likuiditas jangka sangat pendek. Untuk menghitung rasio cepat 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

c. Rasio lancar (current ratio) 

Rasio lancar adalah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar 

yang dimiliki perusahaan dengan utang jangka pendek. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan membayar utang jangka 
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pendek. Rumus yang digunakan untuk menghitungnya adalah 

sebagai berikut: 

 

 

2) Rasio Solvabilitas (leverag e ratio) 

Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan didanai oleh utang. 

Perusahaan yang memiliki rasio solvabilitas rendah mempunyai risiko 

kerugian yang lebih kecil pada saat perekonomian sedang turun, 

tetapi memiliki  tingkat return  yang rendah saat perekonomian 

tinggi. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang antara 

lain: 

a. Total utang terhadap total aset 

Rasio ini digunakan untuk mengukur persentase total aktiva yang 

diberikan oleh kreditor. Rumus menghitung rasio utang terhadap 

total aset adalah:   

 

b. TIE (Time Interest Earned) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan untuk 

memenuhi pembayaran bunga pada saat jatuh tempo. Rumus untuk 

menghitung TIE adalah: 
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3) Rasio Aktivitas/Perputaran 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

mengelola aset–asetnya sehingga  memberikan  aliran  kas  masuk  bagi 

perusahaan.  Secara ringkas, rasio ini mengukur tingkat efektifitas 

pemanfaatan atau penggunaan sumber daya perusahaan. Rumus yang 

digunakan antara lain: 

a. Perputaran persediaan (inventory turn over) 

 

b. Periode pengumpulan piutang (receivable collection period) 

 

c. Perputaran total aset (Total assets turn over) 

 

d. Perputaran aset tetap (Fixed assets turn over) 
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4) Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan atau tingkat efektivitas pengelolaan 

manajemen dalam menghasilkan keuntungan yang dihasilkan dari 

penjualan dan investasi. Menurut Kieso et al (2002 : 223) terdapat 

beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas, antara 

lain: 

a. Marjin laba terhadap penjualan 

Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih  yang 

dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan. Rumus untuk menghitung 

rasio ini adalah: 

 

b. Tingkat pengembalian atas aktiva (Return on Asset) 

Rasio  ini  digunakan  untuk  mengukur profitabilitas  aktiva secara 

keseluruhan. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini 

adalah: 

 

 



41 

c. Tingkat pengembalian atas ekuitas saham biasa (Return on 

Equity) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur profitabilitas dari investasi 

pemilik. Rumus yang digunakan untuk menghitung ROE adalah: 

 

d. Laba per saham 

Rasio laba per saham digunakan untuk mengukur laba bersih yang 

dihasilkan oleh setiap lembar saham biasa. Rumus yang digunakan 

untuk mengukur rasio ini adalah: 

 

2.1.5.3  Return on Asset  

Pengertian Return on assets (ROA) menurut Kieso et al (2002 : 223) 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas aktiva secara 

keseluruhan. Sedangkan Gibson (1992 : 329), menyatakan bahwa: “Return on 

Assets measures the firm’s ability to utilize its assets to create profits. This 

ratio compares profits with the assets that generate the profits.” 

Berdasarkan pengertian ROA yang disebutkan, dapat dikatakan bahwa 

ROA mengidentifikasi seberapa efisien manajemen dalam menggunakan aktiva 
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yang dimiliki untuk menghasilkan laba. ROA menurut Gibson (1992 : 330) dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Berdasarkan rumus tersebut, Asset Turnover digunakan untuk mengukur 

efisiensi dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan, sedangkan 

profit margin digunakan untuk mengukur laba sehubungan dengan penjualan yang 

dihasilkan. Hasil dari perhitungan antara profit margin dengan asset turnover 

menghasilkan ROA yang digunakan untuk mengukur keseluruhan keefektifan 

dalam menghasilkan laba dengan aset yang tersedia. 

Namun  demikian,  rumus  yang  umum  digunakan  untuk  menghitung  

ROA adalah dengan membagi laba tahunan perusahaan (laba sebelum bunga) 

dengan total aset, yang akan ditampilkan dalam bentuk persentase. Rumus untuk 

menghitung ROA pada umumnya adalah sebagai berikut: 

 

ROA menggambarkan kemampuan aset – aset yang dimiliki perusahaan 

dalam menghasilkan laba, setelah disesuaikan dengan biaya – biaya untuk 

mendanai aset tersebut. ROA yang positif (semakin besar) menunjukkan bahwa 

dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu 
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memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya, ROA yang negatif (semakin kecil) 

menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan tidak 

mampu memberikan laba sehingga mendapatkan kerugian. 

ROA menyampaikan apa yang dihasilkan laba dari modal yang 

ditanamkan dalam aset. ROA untuk perusahaan publik dapat berbeda secara 

substansial dan akan sangat bergantung pada industri tersebut. Itulah sebabnya 

ketika menggunakan ROA sebagai ukuran perbandingan, yang terbaik adalah 

membandingkannya dengan ROA pada perusahaan yang sama selama beberapa 

kurun waktu atau dengan ROA perusahaan lain dalam industri yang sejenis. 

 

2.1.5.4  Tobin’s Q 

2.1.5.4.1 Pengertian TOBIN’S Q 

Tobin’s Q atau biasa juga disebut Q ratio atau Q Teori diperkenalkan 

pertama kali oleh James Tobin pada tahun 1969. James Tobin adalah ekonom 

Amerika yang berhasil meraih nobel di bidang ekonomi dengan mengajukan 

hipotesis bahwa nilai pasar suatu perusahaan seharusnya sama dengan biaya 

penggantian aktiva perusahaan tersebut sehingga menciptakan keadaan 

ekuilibrium. 

Pengertian Tobin’s Q ini menurut James Tobin sebagaimana yang 

dikutip oleh Carton dan Perluff dalam Juniarti (2009 : 22) adalah: 

“Tobin’s Q is the ratio of the market value of a firm assets (as 

measured by the market value of the market value of its out standing 

stock and debt) to the replacement cost of the firm’s assets 
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Tobin’s Q menawarkan  penjelasan  nilai  dari  suatu  perusahaan.  

Tobin’s  Q model  mendefinisikan  nilai  perusahaan  sebagai  nilai  kombinasi  

antara  aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud. Nilai Tobin’s Q perusahaan yang 

rendah (antara 0 dan 1) mengindikasikan bahwa biaya ganti aktiva perusahaan 

lebih besar daripada nilai pasar perusahaan tersebut. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pasar menilai kurang perusahaan tersebut. Sedangkan jika nilai Tobin’s Q 

suatu perusahaan tinggi (lebih dari 1), maka nilai perusahaan lebih besar daripada 

nilai aktiva perusahaan yang tercatat. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 

beberapa aktiva perusahaan yang tidak terukur atau tercatat. 

2.1.3.5.2 Keunggulan TOBIN’S Q 

Tobin’s Q atau Q ratio merupakan suatu model yang berguna dalam 

pembuatan keputusan  investasi.  Menurut  Ricardo  dalam  Juniarti  (2009  :  24),  

Tobin’s  Q meringkas informasi yang akan datang yang relevan dengan keputusan 

investasi perusahaan. Perusahaan meningkatkan modal saham jika Q tinggi karena 

jika nilai Tobin’s Q di atas satu maka perusahaan akan menghasilkan rate of return 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dikeluarkan oleh biaya aktiva. 

Pengukuran kinerja dengan menggunakan Tobin’s Q tidak hanya 

memberikan gambaran pada aspek fundamental saja, tetapi juga sejauh mana pasar 

menilai perusahaan  dari  berbagai  aspek  yang  dilihat  oleh  pihak  luar  termasuk  

investor. Tobin’s Q mewakili sejumlah variabel yang penting dalam pengukuran 

kinerja, antara pandangan – pandangan analis mengenai prospek perusahaan, 

dan variabel modal intelektual atau intangible asset. 
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Secara khusus, Tobin’s atau Q ratio sering digunakan sebagai alat 

pengukur nilai intangible asset atau modal intelektual suatu perusahaan seperti 

kekuatan monopoli, sistem manajerial dan peluang pertumbuhan. Karena adanya 

modal intelektual inilah suatu perusahaan sering dinilai lebih oleh pasar. Rupert 

dalam Juniarti (2009 : 23) mengungkapkan bahwa hal tersebut tercermin dari 

banyaknya perusahaan yang memiliki aktiva berwujud yang tidak signifikan dalam 

laporan keuangan  namun  penghargaan  pasar  terhadap  perusahaan  –  perusahaan  

tersebut sangat tinggi. Atas dasar itulah sehingga Tobin’s Q menjadi alat 

pengukuran kinerja yang populer. 

2.1.3.5.3  Pengukuran Tobin’s Q 

Nilai Tobin’s Q atau Q ratio pada umumnya dapat dihitung dengan 

membagi nilai pasar suatu perusahaan (yang diukur dengan nilai pasar dari saham 

yang beredar dan  utang) dengan  biaya penggantian  aktiva.  Rumus  dasar ini  

kemudian  banyak dikembangkan lagi, diantaranya oleh Lindenberg dan Ross. 

Lindenberg dan Ross dalam Juniarti (2009 : 26) mengembangkan metode untuk 

mengukur Tobin’s Q dengan mengabaikan variabel intangible asset. Rumus 

Tobin’s Q ini kemudian  

 



46 

Untuk perhitungan yang lebih akurat, Yan Liu dalam Juniarti (2009: 27) 

menambahkan biaya iklan serta R & D sebagai proxy intangible asset, dengan 

rumus sebagai berikut:  

Tobin’s Q =  (ME + PS + DEBT) / (TA + Advertising + R & D). 

Analis keuangan lain yang mengembangkan rumus Tobin’s Q adalah 

Chung dan Pruitt dalam Darmawati dan Khomsiyah (2003). Mereka 

mengembangkan rumus Tobin’s  Q  karena  pada  kenyataannya  biaya  

penggantian  aktiva  seringkali  tidak tersedia dan sulit diperhitungkan. Oleh karena 

itu mereka menyamakan biaya penggantian aktiva dengan nilai buku aktiva 

sehingga rumus Tobin’s Q menjadi: Tobin’s Q =  ME + PS + DEBT / TA 

Dimana: 

ME = Jumlah  saham  biasa  perusahaan  yang  beredar  dikali  dengan  

harga penutupan saham 

PS = Nilai Likuidasi saham preferen perusahaan yang beredar.  

DEBT =  (Total Utang + Persediaan – Aktiva Lancar) 

TA =  Nilai buku total aktiva perusahaan 

 

Klapper & Love dalam Darmawati dan  Khomsiyah  (2003) telah menyesuaikan 

rumus Tobin’s Q dengan kondisi transaksi keuangan perusahaan–perusahaan di 

Indonesia. Rumus tersebut sebagai berikut:  Tobin’s Q =  ME + DEBT / TA 

 

2.1.5.5 Volume Perdagangan Saham 

Menurut Wira (2010 : 93), volume perdagangan sebenarnya 

menggambarkan pertempuran  antara  permintaan  dan  penawaran  sehingga  
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perubahan  permintaan saham oleh pelaku pasar akan mempengaruhi volume 

perdagangannya. 

Pengaruh terhadap tinggi rendahnya volume saham dapat disebabkan 

oleh banyak faktor seperti pergantian direksi, kondisi internal perusahaan, laju 

inflasi, dan lainnya. Dalam penelitian ini, akan dilihat pengaruhnya secara mikro, 

yaitu dari laporan keuangan sebagai informasi akuntansi yang mendasari penilaian. 

Informasi dari  laporan  keuangan  inilah  yang  digunakan  oleh  investor  untuk  

melakukan penilaian dan mengambil keputusan apakah akan membeli atau 

menjual. Besar kecilnya  transaksi  permintaan  saham  inilah  yang  kemudian  

akan  mempengaruhi tinggi rendahnya volume saham yang diperdagangkan. 

Volume perdagangan sendiri menurut Ong (2011 : 101) adalah salah 

satu parameter penting yang menunjukkan transaksi yang terjadi dalam aktivitas 

perdagangan  pada  suatu  sesi  atau  mencerminkan  jumlah  saham  yang  

berpindah tangan. Jumlah (volume) perdagangan  yang tinggi menunjukkan 

minat partisipasi yang besar dari para pelaku pasar. Sedangkan jumlah (volume) 

perdagangan yang minim menunjukkan minat yang kurang dari pelaku pasar. 

Pendapat hampir serupa dengan pendapat dari Debikel (2010 : 33). Menurutya, 

volume perdagangan merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk 

melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui parameter volume saham 

yang diperdagangkan di bursa efek. 

Perhitungan volume perdagangan saham (Total Volume Activity) 

dilakukan dengan membandingkan jumlah saham perusahaan yang 

diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham 
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beredar perusahaan pada kurun waktu yang sama. Rumus perhitungan TVA ini 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

 
Dimana: 

TVAi,t = Trading Volume Activity i pada waktu t  

i = nama perusahaan 

t =  periode waktu tertentu 

 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

Beberapa tinjauan penelitian sebelumnya yang memperkuat penelitian 

ini antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Astria (2007) mengenai pengaruh kinerja 

keuangan terhadap harga saham dan volume perdagangan saham pada 

perusahaan yang masuk dalam LQ 45. Hasil penelitian ini menunjukkan 

kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan menggunakan variabel 

ROA, EPS, dan PER memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

harga saham dan volume perdagangan saham 

2. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rohma  (2010)  dalam  menganalisa  faktor– 

faktor fundamental terhadap volume perdagangan saham menggunakan 

beberapa variabel juga memberikan hasil yang positif. Dalam penelitiannya, 

semua variabel (earning per share, return on asset, dividend payout ratio, debt 

to equity ratio, dan book equity value) mempengaruhi volume pedagangan. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumahadi (2008) mengenai pengaruh rasio 

profitabilitas dan rasio investor terhadap trading volume activity dan 

penelitian yang dilakukan oleh Holidiyah (2009) mengenai pengaruh kinerja 

keuangan terhadap harga saham dan volume perdagangan saham pada 

perusahaan manufaktur, memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Astria dan Rohma sehubungan dengan pengaruh ROA 

terhadap volume perdagangan saham. Berdasarkan penelitian Kusumahadi, 

secara parsial ROA tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan saham 

dan hanya ROE yang berpengaruh terhadap volume perdagangan  saham.  

Sedangkan  berdasarkan  penelitian  Holidiyah,  secara  parsial hanya PER 

yang berpengaruh terhadap volume perdagangan. Tetapi secara simultan, rasio 

ROA, EPS, dan PER berpengaruh terhadap volume perdagangan yang 

ditunjukkan dengan F hitung (46,476) > dari F tabel (3,22). Apabila ROA 

merupakan  pengukuran  kinerja keuangan  perusahaan,  maka Tobin’s Q 

adalah pengukuran kinerja untuk mengetahui nilai perusahaan di pasar. Dalam  

penelitian  yang  dilakukan  oleh  Juniarti  (2009),  nilai  dari  Tobin’s  Q 

berbanding lurus dengan penilaian pasar terhadap perusahaan. Semakin tinggi 

nilai Tobin’s Q maka penilaian pasar terhadap perusahaan tersebut akan 

semakin tinggi. Tingginya penilaian pasar ini akan meningkatkan minat 

terhadap pemintaan saham perusahaan yang akan berdampak pada 

meningkatnya volume saham yang diperdagangkan. 

4. Ardyan Kunto Wicaksono (2015), meneliti tentang Pengaruh ROE dan 

Tobin’s Q terhadap Volume Perdagangan Saham (Pada Perusahaan Sub 
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Sektor Konstruksi dan Bangunan 2012-2014). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Return On Equity (ROE) dan Tobin's Q tidak berpengaruh secara 

parsial dan simultan terhadap volume perdagangan saham perusahaan sub 

sektor konstruksi dan bangunan periode 2012 - 2014. 

5. Irene Debikel S.P. (2011), meneliti mengenai Analisis Pengaruh Return On 

Investment (ROI), Economic Value Added (EVA) dan Tobin’s Q Terhadap 

Volume Perdagangan Saham Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian, ini membuktikan secara parsial Return 

on Investment (ROI) dan Tobin’s Q mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap volume perdagangan saham, Economic Value Added 

(EVA) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap volume 

perdagangan saham. Secara simultan membuktikan bahwa Return on 

Investment, Economic Value Added (EVA) dan Tobin’s Q memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap volume perdagangan saham. 

6. Indra Saputra (2018) yang meneliti mengenai Pengaruh ROA dan Tobin’s Q 

Terhadap Volume Perdagangan Saham pada Perusahaan Pertambangan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014. Tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui pengaruh ROA dan Tobin’s Q terhadap volume 

perdagangan saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2014 karena 4 (empat) tahun berturut-turut perusahaan 

pertambangan di Indonesia mengalami fluktuasi. Sampel diambil dengan 

metode purposive sampling dan memenuhi kriteria pemilihan sampel Metode 

analisis data menggunakan metode regresi linier berganda.  Hasil dari 
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penelitian ini secara parsial menyatakan ROA tidak berpengaruh  terhadap  

Volume Perdagangan Saham dan Tobin’s Q berpengaruh terhadap Volume 

Perdagangan Saham, secara simultan menyatakan bahwa variabel ROA dan 

Tobin’s Q berpengaruh terhadap Volume Perdagangan Saham. Sedangkan 

secara R square ROA dan Tobin’s Q berpengaruh terhadap Volume 

Perdagangan Saham hanya 41% saja dan sisanya dipengaruhi variabel atau 

faktor lain. 

7. Variyetmi Wira (2012), meneliti “Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap 

Likuiditas Saham Menggunakan Trading Turnover (Studi Kasus Perusahaan 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Penelitian ini memeberikan hasil 

bahwa rasio keuangan yang di gunakan dalam model ini mampu menjelaskan 

frekuensi perdagangan saham, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam model. Rasio keuangan yang berpengaruh signifikan 

terhadap Trading Turnover saham yang dimiliki perusahaan adalah rasio CR 

dan DER (berpengaruh secara parsial). 

8. Variyetmi Wira dan Elfitri Santi (2012), meneliti “Analisis Kinerja Keuangan 

Perusahaan Terhadap Likuiditas Saham Pada Perusahaan Yang Listing Di 

Bursa Efek Indonesia”. Dalam penelitian ini, dari delapan rasio keuangan 

kinerja perusahaan yang digunakan untuk melihat likuiditas saham perusahaan 

dengan proksi trading turnover, rasio yang memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap trading turnover adalah rasio CR dan DER. Sementara rasio yang 

lain (ROE, ROI, EPS, PER, DPS, dan PBV) tidak mempengaruhi trading 

turnover saham perusahaan secara signifikan. 
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9. Wakhid Kusumahadi (2008), meneliti “Pengaruh Rasio Profitabilitas dan 

Rasio Investor Terhadap Trading Volume ActivitY”. Berdasarkan penelitian 

tersebut, secara parsial ROA tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan 

saham dan hanya ROE yang berpengaruh terhadap volume perdagangan 

saham. 

10. Ulfi Musfiah (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Debt to 

Equity Ratio, Return On Equity dan Tobin’s Q terhadap Trading Volume 

Activity pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Adapun hasil 

uji F menunjukkan bahwa variabel Debt to Equity Ratio, Return On Equity 

dan Tobin’s Q berpengaruh terhadap Trading Volume Activity. Hasil uji t 

menunjukkan bahwa variable Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap 

Trading Volume Activity dikarenakan nilai Debt to Equity Ratio yang positif 

menunjukkan bahwa perusahan telah menciptakan nilai bagi investor. 

Sedangkan nilai Return On Equity tidak ideal dan nilai Tobin’s Q semakin 

menurun sampai < 1 sehingga tidak berpengaruh terhadap Trading Volume 

Activity dikarenakan nilai yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun 

tidak meningkatkan minat investor untuk berinvestasi. Dari hasil penelitian 

menujukkan kontribusi Debt to Equity Ratio, Return On Equity dan Tobin’s 

Q dalam memengaruhi Trading Volume Activity sangat kecil, sehingga 

investor perlu mempertimbangkan alat ukur keuangan yang lain dalam 

pengambilan keputusan investasi. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan gambaran desain dari sebuah penelitian yang 

memperlihatkan dua konstruk variabel yang diamati yaitu konstruk variabel 

eksogen yaitu variabel bebas dan konstruk variabel  endogen yaitu variabel antara 

dan terikat. Konstruksi variabel ini penting untuk digambarkan dalam 

memperlihatkan pengaruh variabel bebas yang terdiri atas Return On Asset (X1) 

dan Tobin’s Q (X2) terhadap Volume Perdagangan Saham (Y). 

Adapun kerangka pikir penelitian ini sebagai tergambar pada Gambar 2.1 

berikut. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik 
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(X1) 

 

Tobin’s Q 

(X2) 

 

Volume Perdagangan 

Saham (TVA) 

(Y) 
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(Sugiyono, 2012: 64). Dengan demikian dalam penelitian ini penting kiranya 

disampaikan anggapan dasar yang masih akan dibuktikan kebenarannya dalam 

pembahasan selanjutnya, yaitu : 

1. Pengaruh ROA terhadap volume perdagangan saham perusahaan 

Perbankan. 

Menurut Kieso et al (2002 : 223), terdapat beberapa rasio untuk 

mengukur profitabilitas. Salah satunya adalah Return on Asset (ROA). ROA 

menurut Kieso et al  (2002 : 223) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur profitabilitas aktiva secara keseluruhan. Oleh sebab itu, semakin 

positif nilai ROA (semakin besar), maka semakin baik pula kemampuan 

perusahaan dalam mendayagunakan aktiva yang dimilikinya untuk 

menghasilkan laba. Sebaliknya, ROA yang negatif (semakin kecil) 

menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan, perusahaan tidak 

mampu  memberikan laba.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astria (2007) dan Rohmah 

(2010), ROA memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap volume 

pedagangan. Tetapi dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh 

beberapa pihak mengenai pengaruh ROA terhadap volume saham yang 

diperdagangkan, ternyata terdapat hasil  yang berbeda. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kusumahadi (2008), Holidiyah (2009), dan Fahmi (2010) 

menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap volume perdagangan. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, rumusan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 
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H1 : ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Volume 

Perdagangan Saham perusahaan perbankan. 

 

2. Pengaruh Tobin’s Q terhadap volume perdagangan saham perusahaan 

Perbankan. 

Secara teoritis Tobin’s Q menunjukkan nilai perusahaan dipasar. Oleh 

karena itu semakin tinggi nilai Tobin’s Q maka semakin baik penilaiannya di 

pasar yang memungkinkan semakin besar pula permintaan saham perusahaan 

yang bersangkutan yang akan meningkatkan trading volume activity (Haosana, 

84: 2012).  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Juniarti (2009), nilai dari Tobin’s 

Q berbanding lurus dengan penilaian pasar terhadap perusahaan. Semakin 

tinggi nilai Tobin’s Q maka penilaian pasar terhadap perusahaan tersebut akan 

semakin tinggi. Tingginya penilaian pasar ini akan meningkatkan minat 

terhadap pemintaan saham perusahaan yang akan berdampak pada 

meningkatnya volume saham yang diperdagangkan. 

Hal ini sesuai penelitian Debikel (2011) bahwa Tobin’s Q mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap trading volume activity.  

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, rumusan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

H2 : Tobin’s Q berpengaruh positif dan signifikan terhadap Volume 

Perdagangan Saham perusahaan perbankan. 
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3. Pengaruh Simultan ROA dan Tobin’s Q terhadap volume perdagangan 

saham perusahaan Perbankan. 

ROA merupakan pengukuran kinerja operasional untuk perusahaan 

maka untuk mengukur kinerja eksternal perusahaan digunakan Tobin’s Q. 

Tobin’s Q merupakan suatu rasio yang menawarkan penjelasan nilai dari suatu 

perusahaan di pasar dimana nilai pasar suatu perusahaan seharusnya sama 

dengan biaya ganti aktivanya. Jika nilai Tobin’s Q perusahaan lebih dari satu, 

berarti nilai pasar perusahaan tersebut lebih besar daripada aktiva perusahaan 

yang tercatat. Oleh karena itu, pasar akan menilai baik perusahaan yang 

memiliki nilai Tobin’s Q yang tinggi. Sebaliknya, jika nilai Tobin’s Q kurang 

dari satu mengindikasikan bahwa biaya ganti aktiva lebih besar daripada nilai 

pasar perusahaan sehingga pasar akan menilai kurang perusahaan tersebut. 

Hasil penelitian Saputra (2018) menemukan bahwa secara parsial 

menyatakan ROA tidak berpengaruh  terhadap Volume Perdagangan Saham 

dan Tobin’s Q berpengaruh terhadap Volume Perdagangan Saham, secara 

simultan menyatakan bahwa variabel ROA dan Tobin’s Q berpengaruh 

terhadap Volume Perdagangan Saham. Sedangkan secara R square ROA dan 

Tobin’s Q berpengaruh terhadap Volume Perdagangan Saham hanya 41% saja 

dan sisanya dipengaruhi variabel atau faktor lain. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, rumusan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 
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H3 : ROA dan Tobin’s Q secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Volume Perdagangan Saham perusahaan 

perbankan. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan cara menganalisis 

data saham perusahaan perbankan yang listing di BEI (Bursa efek Indonesia) 

periode tahun 2013-2017 menggunakan metode ROA (Return Of asset) dan 

Tobins’Q. 

  

3.2   Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di. Pusat Informasi Pasar Modal menyediakan 

data keuangan dan harga saham perusahaan – perusahaan perbankan yang listing 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2017. 

 

3.3  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017. Pemilihan sampel 

dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel 

yang didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria dalam pemilihan sampel adalah 

sebagai berikut: 

a.  Sampel  adalah  perusahaan  –  perusahaan  Perbankan  yang  terdaftar  di  

Bursa  Efek Indonesia. 

b.   Sampel adalah perusahaan Perbankan yang terdaftar mulai tahun 2013. 
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c.  Sampel adalah perusahaan Perbankan yang tersedia datanya berupa laporan 

keuangan dan jumlah saham yang diperdagangkan di Pusat Informasi Pasar 

Modal selama periode waktu penelitian, yaitu selama tahun 2013 – 2017. 

 

3.4  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah laporan keuangan, 

beberapa bagian dari catatan atas laporan keuangan, jumlah saham yang 

diperdagangkan, serta data  harga  saham  penutupan  perusahaan  sampel,  yaitu  

perusahaan  Perbankan  yang terdaftar di  Bursa Efek  Indonesia  dan  tersedia  

datanya  di  Pusat  Informasi  Pasar Modal dari tahun 2013 sampai tahun 2017. 

 

3.5  Variabel 

Data yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi beberapa variabel 

sebagai berikut: 

a.   Variabel independen X1 adalah Return on Assets perusahaan. 

b.   Variabel independen X2 adalah pengukuran dengan pendekatan Tobin’s Q. 

c.   Variabel dependen (Y) adalah volume perdagangan saham perusahaan 

 

3.6   Jenis dan Sumber Data 

Jenis  data  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  

data sekunder yang terdiri atas: 

a. Data kualitatif berupa tulisan – tulisan atau catatan yang mendeskripsikan 

perusahaan seperti data tentang latar belakang perusahaan  dan  

perkembangan perusahaan secara umum. 
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b.   Data kuantitatif berupa data yang terdiri atas angka – angka seperti data 

laporan keuangan perusahaan, jumlah saham yang diperdagangkan, dan harga 

saham penutupan perusahaan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

berbemtuk data panel, berupa data time series perusahaan perbankan yang listing 

di BEI tahun 2013-2017 dan data cross section yaitu 8 perusahaan perbankan. 

Data panel (pooled data) atau data longitudinal merupakan gabungan antara data 

cross section dan data time series. Data cross section adalah data yang memiliki 

banyak unit analisis yang dikumpulkan dalam satu waktu, sedangkan data time 

series merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu unit 

pengamatan. Data panel digunakan untuk melakukan analisis empirik yang tidak 

dapat dilakukan hanya menggunakan data cross section atau time series. 

Keuntungan menggunakan data panel yaitu: (1) dapat mengendalikan 

keheterogenan antar individu; (2) memberikan informasi yang lebih lengkap, 

lebih beragam, mengurangi kolinearitas antar variabel, derajat bebas lebih besar 

dan lebih efisien; (3) dapat diandalkan untuk studi dynamic of adjustment; (4) 

mampu menganalisis dan mengurai perilaku model yang lebih kompleks jika 

dibandingkan dengan model data cross section atau model data time series;   (5) 

panel data lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak bisa 

dideteksi oleh model data cross section atau model data time series; dan (6) dapat 

meminimalkan bias. 

Data untuk penelitian ini diperoleh dari pihak ketiga, dalam artian bukan 

dari perusahaan sampel langsung. Data untuk penelitian diperoleh dari beberapa 
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sumber. Data keuangan perusahaan yang diteliti oleh penulis diperoleh dari situs 

www.idx.co.id dan data harga saham penutupan juga jumlah saham yang 

diperdagangkan perusahaan Perbankan yang diteliti diperoleh dari Pusat 

Informasi Perusahaan Perbankan Periode 2013-2017. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menganalisis data penelitian, pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan regresi dengan bantuan program Statistic Product and Service 

Solution (SPSS)  17.  Langkah  –  langkah  yang  dilakukan  untuk  manganalisis  

data  adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung Nilai ROA dan Tobin’s Q 

1. Menghitung  nilai  ROA  masing  –  masing  perusahaan  sampel  dengan 

menggunakan rumus: 

 

Apabila nilai ROA semakin positif (semakin besar), maka semakin baik 

pula kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aktiva yang dimilikinya 

untuk menghasilkan  laba.  Dengan  demikian,  diharapkan  permintaan  saham 

perusahaan semakin tinggi dan akhirnya akan meningkatkan volume 

perdagangannya. Sebaliknya, ROA yang negatif (semakin kecil) menunjukkan 

bahwa dari total aktiva yang digunakan, perusahaan tidak mampu memberikan 

laba. 

http://www.idx.co.id/
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2. Menghitung nilai Tobin’s Q masing – masing perusahaan sampel dengan 

menggunakan rumus: 

 

Tobin’s Q  =  (ME + DEBT) / TA 

   

Dimana: 

  ME    = Jumlah saham biasa perusahaan yang beredar dikali dengan harga 

penutupan saham 

  DEBT  = (Total Utang + Persediaan – Aktiva Lancar) TA  = Nilai buku total 

aktiva perusahaan 

 

Jika  nilai  Tobin’s  Q  lebih  dari  satu  (Tobin’s  Q  >  1),  maka  nilai  

pasar perusahaan lebih besar daripada nilai aktiva perusahaan yang tercatat di 

laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa pasar menilai baik perusahaan sehingga 

perusahaan  memiliki  kesempatan  untuk  meningkatkan  volume  perdagangan 

sahamnya. Jika Tobin’s Q sama dengan satu (Tobin’s Q = 1), maka nilai pasar 

perusahaan sama dengan nilai aktiva perusahaan yang tercatat. Apabila nilai 

Tobin’s Q kurang dari satu (Tobin’s Q < 1) berarti biaya ganti aktiva lebih 

besar  daripada  nilai  pasar  perusahaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pasar 

menilai kurang perusahaan tersebut. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linear berganda dengan bantuan software  SPSS versi 22. 
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3.8.1 Mengukur Hubungan Antara ROA dan Tobin’s Q Terhadap TVA 

1. Melakukan Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak 

sehingga mampu menghindari terjadinya bias pada model 

regresi. Uji normalitas dapat dilakukan dengan mendeteksi titik– 

titik data pada sumbu  diagonal  grafik P-Plot. Jika data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas.  Model  

regresi  yang  baik  adalah  yang  memiliki  data  normal  atau 

mendekati normal (Sunyoto 2011 : 89). 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

penyimpangan asumsi multikolinieritas, yaitu adanya hubungan 

linear antara variabel independen dalam model regresi. Masalah 

multikolinieritas akan menyebabkan kesulitan dalam melihat 

pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Adanya 

gejala multikolineritas  bisa  dilihat  dari  tolerance  value. Apabila 

tolerance value kurang dari 0,80 maka tidak terjadi 

multikolinieritas, tetapi apabila tolerance  value lebih dari 0,80 

maka terjadi multikolinieritas (Sunyoto 2011 : 79). 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Sunyoto (2011 : 82), pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap 

maka terjadi hemoskedastisitas, dan jika berbeda maka terjadi 

heteroskedastisitas. Konsekuensi dari adanya heteroskedastisitas 

dalam model regresi adalah  penaksir  yang  diperoleh  tidak  

efisien.  Model  regresi  yang  baik  adalah homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dalam penelitian 

dapat dilakukan dengan melihat pola tertentu dari titik – titik data 

pada scatterplot, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut: 

 Bila titik – titik data membentuk pola tertentu (gelombang, 

mengumpul, atau melebar) maka terjadi heteroskedastisitas. 

 Bila  titik  –  titik  data  tidak  membentuk  pola  tertentu  

maka  tidak  terjadi heteroskedastisitas. 

2. Persamaan Regresi Linear Berganda 

Menggunakan persamaan linear berganda untuk mempelajari 

hubungan antara ROA dan Tobin’s sebagai variabel bebas 

(independent variable) dan volume perdagangan saham sebagai 
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variabel terikat (dependent variable). Model regresi yang digunakan 

adalah: 

Y  =  β0 + β1X1 + β2X2 + e  

Dimana: 

Y   =  volume perdagangan saham 

β0 = konstanta 

β1β2 = koefisien regresi 

X1     =  Return on Assets (ROA)  

X2      =  Tobin’s Q 

e        =  error term 

 

3. Melakukan Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan regresi linear 

berganda (Multiple Regression Analysis). Pengujian ini bertujuan 

untuk menguji apakah variabel independen yaitu ROA dan Tobin’s 

Q secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu volume perdagangan saham (Total Volume Activity). 

a)  Uji Regresi Parsial (Uji T) 

Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  

Uji  T  dengan hipotesis sebagai berikut: 

 H0  : b1  = 0, diduga tidak terdapat pengaruh  yang 

signifikan antara variabel independen X1 terhadap 

variabel dependen Y secara parsial. 

 H1 : b1 ≠ 0, diduga terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen 
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 X1 terhadap variabel dependen Y secara parsial. 

 H0  : b2  = 0, diduga tidak terdapat pengaruh  yang 

signifikan antara variabel independen X2 terhadap 

variabel dependen Y secara parsial. 

 H2 : b2 ≠ 0, diduga terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen 

 X2 terhadap variabel dependen Y secara parsial. 

Menurut Sunyoto (2011 : 13), uji T dilakukan untuk melihat 

signifikansi konstanta dan variabel independen yang terdapat 

dalam persamaan tersebut secara individu apakah berpengaruh 

terhadap nilai variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 

melihat nilai t pada tabel dengan signifikansi 0,05. Jika t hitung 

lebih besar daripada t tabel (t hitung > t tabel), maka Ho ditolak. 

Hal ini berarti variabel independen berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen. Tetapi apabila t hitung lebih kecil 

daripada t tabel (t hitung < t tabel), maka Ho diterima. Ini 

menunjukkan bahwa variabel indenpeden tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap variabel dependen. 

b)  Uji Regresi Simultan (Uji F) 

Untuk melakukan pengujian ini, dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 
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 H0 : b1 = b2 = 0, diduga tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen X1 dan X2 secara 

bersamaan terhadap variabel dependen Y. 

 H1   :  b1   ≠ b2   ≠ 0,  diduga  terdapat  pengaruh  yang  

signifikan  antara  variabel independen X1 dan X2 secara 

bersamaan terhadap variabel dependen Y. 

Menurut Sunyoto (2011 : 16), uji F merupakan uji persamaan 

regresi yang dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen berpengaruh secara bersama – sama (simultan) 

terhadap variabel dependen. Pengujiannya dilakukan dengan 

kriteria sebagai berikut 

 Apabila F hitung < F tabel pada distribusi F untuk dk 

pembilang tertentu (k) dan dk penyebut tertentu (n-k-1), 

dengan taraf nyata yang dipilih (a = 0,05), maka H0 diterima 

dan H1, H2  ditolak artinya variabel X1  dan X2, secara 

bersama – sama mempunyai pengaruh yang tidak berarti 

(signifikan) terhadap variabel Y. 

 Apabila F hitung > F tabel pada distribusi F untuk dk 

pembilang tertentu (k) dan dk penyebut tertentu (n-k-1) 

dengan taraf nyata yang dipilih (a = 0,05), maka H0 ditolak 

dan H1, H2  diterima artinya variabel X1  dan X2, secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti (signifikan) 

terhadap variabel Y. 
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c) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Nilai R2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen dan sebaliknya jika nilai 

mendekati nol (Ghozali, 2016).   

Kelemahan mendasar penggunaan Koefisien determinasi (R2) 

adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan 

kedalam model, dimana setiap penambahan satu variabel 

independen maka nilai R2 pasti meningkat tanpa memperdulikan 

apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Sehingga dianjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted 

R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak 

seperti R2, nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2016). 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan 

kriteria– kriteria tertentu. Sampel adalah perusahaan perbankan yang masuk dalam 

daftar perusahaan go public oleh Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2013 hingga 

tahun 2017 dan tersedia datanya di Pusat Informasi Bursa saham www.idx.co.id. 

1. PT Bank Harda Internasional Tbk 

PT Bank Harda Internasional  Berdiri pada 1993 dengan nama Bank Arta 

Griya,lalu berubah menjadi Bank Harda Griya. Pada 1996,menjadi Bank Harda 

Internasional.Pada 2000 fokus ke UKM,2 tahunnya buka cabang luar Jakarta,pada 

2005 perubahan image dan 2007 pindah kantor pusat. Bank Harda Internasional 

adalah Lembaga Keuangan berjenis Perbankan di Indonesia. Bank ini berbasis di 

Jakarta pada tahun 1993 Bank Harda Internasional Tbk (Bank BHI) (BBHI) 

didirikan pada tanggal 21 Oktober 1992 dengan nama PT Bank Arta Griya dan 

mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 10 Oktober 1994. Kantor pusat 

Bank BHI berlokasi di Asean Tower, Lantai 2-3, Jl. K.H. Samanhudi No. 10, 

Jakarta 10710 – Indonesia. Saat ini, Bank BHI memiliki 9 kantor cabang, 7 kantor 

cabang pembantu dan 2 kantor kas. 

Bank BHI beberapa kali melakukan perubahan nama, antara lain: 

 PT Bank Arta Griya, 21-Okt-1992 



70 
 

 PT Bank Harda Griya (Bank Harda), 18-Jan-1993 

 PT Bank Harda Internasional (Bank BHI), 10-Des-1996 

 Bank Harda Internasional Tbk, per 12-Ags-2015 

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Harda 

Internasional Tbk, yaitu: PT Hakimputra Perkasa (pengendali) (72,66%) dan Kwee 

Sin To (5,43%). 

Bank BHI memperoleh izin sebagai bank umum pada tanggal 08 September 

1994 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan memperoleh izin usaha 

sebagai pedagang valuta asing 20 Desember 1996 dari Urusan Operasi 

Pengendalian Moneter Bank Indonesia. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BBHI 

adalah bergerak dalam bidang usaha perbankan. 

PT Bank Harda Internasional masuk ke bursa efek dengan kode BBHI. pada 

tanggal 31 Juli 2015, BBHI memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BBHI (IPO) 

kepada masyarakat sebanyak 800.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham 

dengan harga penawaran Rp125,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 12 Agustus 2015. 

 Susunan manajemen PT Bank Harda Internasional adalah sebagai berikut: 

 Komisaris Utama, Independen:Drs. B. Dwibiyantoro, MBA 

 Komisaris:Rachman Hakim 

 Komisaris Independen:Drs. Robertus Soedaryatmo 

 Direktur Utama:Ir. Antonius Prabowo Argo, MBA 
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 Direktur Operasional:Budiarto Santoso, SE 

 Direktur Bisnis : - 

 Direktur Kepatuhan: Dr. Doddy S. Soewito, SH., MM. 

Perkembangan laba bersih dan total aktiva perusahaan tahun 2013 sampai 

tahun 2017 terlihat pada tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1.  Laba Bersih dan Total Aktiva Periode Tahun 2013-2017 

PT. Bank Harda International TBK (Kode : BBHI) 

Tahun Laba Bersih Total Aktiva 

2013 11.727.000.000,- 1.639.444.000,- 

2014 12.449.000.000,- 2.691.946.000,- 

2015 45.978.000.000,- 2.079.034.000,- 

2016 7.087.000.000,- 2.058.000.000,- 

2017 10.362.000.000,- 2.458.824.000,- 

Sumber : BEI, 2018 

 

2. PT Bank Artos Internasional Tbk 

 PT Bank Artos didirikan di Bandung pada 14 Desember 1992, berdasarkan 

Akta Pendirian Nomor yang dibuat di Notaris dengan Surat Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No. 737/KMK.013/1992 tanggal 10 Juli 1992, dan 

Surat Persetujuan Ijin Operasional dari Bank Indonesia No. 25/195/UPBD/PBD2 

tanggal 31 Juli 1992, Pada awal pendiriannya tanggal 12 Desember 1992, Kantor 

Pusat Bank Artos beralamat di Jl. Kopo No. 28A-40, Bandung. 

Pada tanggal 18 Januari 1994, sesuai Surat Persetujuan dari Bank Indonesia 

No. 26/58/UPBD/PBD1/Bd tanggal 12 Januari 1994, Kantor Pusat Bank Artos 

dipindahkan ke Jl. Oto Iskandardinata No. 18, Bandung. Kantor bank yang lama 
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(Jl. Kopo No. 28A-40, Bandung) berubah status menjadi Kantor Cabang Pembantu 

(KCP). 

Pada tanggal 12 Februari 1996, Bank Artos membuka Kantor Cabang 

Utama – Jakarta, yang beralamat di Jl. Suryopranoto No. 59, Jakarta Pusat (Surat 

Persetujuan Bank Indonesia No. 28/54/UPB1/AdB1/Bd tanggal 02 November 1995 

dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-

429/KM.17/1995 tanggal 19 Desember 1995). Berdasarkan Surat Persetujuan Bank 

Indonesia No. 29/136/UPBD1/AdB1/Bd tanggal 01 Juli 1996 maka pada tanggal 

22 Juli 1996, Kantor Cabang Pembantu Kopo dipindahkan ke alamat Jl. Panjunan 

Kapling No. 3-A, Bandung. 

Pada tanggal 06 Februari 1997, Bank Artos membuka Kantor Cabang 

Pembantu lainnya di wilayah Bandung, beralamat di Jl. Gardujati No. 75, Bandung 

(Surat Persetujuan Bank Indonesia No. 30/352/UPB1/AdB1/Bd tanggal 23 Januari 

1997). 

Pada tanggal 18 September 1997, Bank Artos membuka Kantor Cabang 

Pembantu lainnya di wilayah Jakarta, beralamat di Jl. Raya Barat Boulevard Blok 

LC 7 No. 42, Kelapa Gading - Jakarta Utara (Surat Persetujuan Bank Indonesia No. 

30/122/UPB1/AdB1/Bd tanggal 04 Juli 1997). 

Pada tanggal 08 Januari 1998, Bank Artos membuka Kantor Cabang 

Pembantu lainnya di wilayah Bandung, beralamat di Jl. Kompleks Pertokoan 

Segitiga Emas Kosambi Blok B, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 221-223, Bandung 

(Surat Persetujuan Bank Indonesia No. 30/325/UPB1/AdB1/Bd tanggal 27 

November 1997). 
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Berdasarkan Surat Persetujuan Bank Indonesia No. 7/205/DPIP/Prz tanggal 

24 Maret 2005 maka pada tanggal 18 April 2005, Kantor Cabang Pembantu Kelapa 

Gading dipindahkan ke alamat yang baru di Kompleks Perkantoran Artha Gading 

Blok C-28, Jl. Kelapa Gading, Jakarta Utara. 

Berdasarkan Surat Persetujuan Bank Indonesia No. 9/214/DS/Bd tanggal 04 

Juli 2007 maka pada tanggal 29 Oktober 2007, Kantor Cabang Pembantu Kosambi 

dipindahkan ke alamat yang baru di Jl. Kompleks Pertokoan Segitiga Emas 

Kosambi Blok A-15, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 221-223, Bandung. 

Pada tanggal 25 November 2009, Bank Artos membuka Kantor Cabang 

Pembantu lainnya di wilayah Tangerang, beralamat di Jl.Kompleks Rukan Gading 

Boulevard Blok D-1, Bumi Serpong Damai (BSD) City – Serpong, Tangerang. 

(Surat Persetujuan Bank Indonesia No.11/726/DPIP/Prz tanggal 25 November 

2009). 

Berdasarkan Surat OJK No. S-384/D.01/2015 Tanggal 30 Desember 2015, 

PT Bank Artos Indonesia, Tbk dinyatakan efektif sebagai perusahaan terbuka, 

selanjutnya sejak 12 January 2016 terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

kode ARTO, 

Susunan manajemen PT Bank Artos Internasional Tbk adalah sebagai berikut: 

 William Arto Hardy = Komisaris Utama 

 Nono Sukarno = Komisaris Independen 

 Lucia Djatmiko = Komisaris Independen 

 Reinantha Yaputra = Direktur Utama 

 Lina Arto Hardy=  Direktur SDM, Umum, & SKMR   
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 Bambang Setiawan = Direktur Kepatuhan 

 

Perkembangan laba bersih dan total aktiva perusahaan tahun 2013 sampai 

tahun 2017 terlihat pada tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2. Laba Bersih dan Total Aktiva Periode Tahun 2013-2017 

PT. Bank Artos International TBK (Kode : ARTO) 

Tahun Laba Bersih Total Aktiva 

2013 2.318.062.067,- 657.011.873.611,- 

2014 1.075.616.807,- 839.836.370.809.- 

2015 309.696.935,- 745.646.957.063,- 

2016 33.330.565.159,- 774.779.064.971,- 

2017 8.737.359.983,- 837.226.943.492,- 

Sumber : BEI, 2018 

 

3. PT Bank Yudha Bhakti Tbk 

PT Bank Yudha Bhakti atau yang lebih ikenal dengan Bank Yudha Bhakti 

adalah sebuah bank yang berdiri pada tahun 1990. PT. Bank Yudha Bhakti (Bank) 

didirikan berdasarkan akta No. 68 tanggal 19 September 1989 dari Notaris Amrul 

Portomuan Pohan, SH di Jakarta dan diubah dengan akta No. 13 tanggal 2 

Nopember 1989 dari Notaris yang sama. 

Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10215.TH.01.01.Th.89 tanggal 7 

November 1989. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, 

terakhir dengan akta No. 147 tanggal 30 Juni 2003 dari Notaris Ny. Pudji Redjeki 

Irawati, SH mengenai perubahan anggota Dewan Komisaris Bank. 
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Sesuai dengan pasal 2 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan bank 

antara lain menyelenggarakan usaha di bidang jasa perbankan dalam arti kata 

seluas-luasnya. 

Bank Yudha Bhakti berkedudukan di Gedung Primagraha Persada, Jl. 

Gedung Kesenian No. 3-7 Jakarta 10710, Indonesia.Bank tidak termasuk dalam 

program rekapitalisasi pemerintah. 

Kepemilikan saham pada bank ini dimiliki Induk Koperasi / PUSKOP di 

lingkungan Mabes TNI Departemen Pertahanan serta pribadi. Izin usaha sebagai 

bank umum diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat 

Keputusan No. 1344/KMK.013/1989 tanggal 9 Desember 1989. Bank mulai 

beroperasi secara komersial pada tanggal 9 Januari 1990. situs resmi : 

http://www.yudhabhakti.co.id 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BBYB 

adalah bergerak dalam bidang usaha perbankan. Bank Yudha Bhakti memperoleh 

izin sebagai bank umum pada tanggal 09 Desember 1989 dari Menteri Keuangan 

Republik Indonesia. 

Pada tanggal 31 Desember 2014, BBYB memperoleh pernyataan efektif 

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana 

Saham BBYB (IPO) kepada masyarakat sebanyak 300.000.000 dengan nilai 

nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp115,- per saham. Saham-

saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 13 Januari 

2015. 

kode BBYB 

http://www.yudhabhakti.co.id/
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Susunan manajemen PT Bank Yudha Bhakti Tbk  adalah sebagai berikut: 

 Komisaris Utama:Suprihadi, Sip 

 Komisaris:I Putu S. Soeranta 

 Komisaris:Tjandra Mindharta Gozali 

 Komisaris:Mayjen TNI (Purn) Ryanzi Julidar 

 Direktur Utama:Budi Setyo Sukarno 

 Direktur:Yosi Mas M. Yusuf 

 Direktur:Syahril Yoserizal 

 

Perkembangan laba bersih dan total aktiva perusahaan tahun 2013 sampai 

tahun 2017 terlihat pada tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3.  Laba Bersih dan Total Aktiva Periode Tahun 2013-2017 

PT. Bank Yudha Bhakti TBK (Kode : BBYB) 

Tahun Laba Bersih Total Aktiva 

2013 11.055.000.000,- 2.304.508.000,- 

2014 12.025.000.000,- 2.691.946.000.- 

2015 24.871.000.000,- 3.417.884.000,- 

2016 67.987.000.000,- 4.134.764.000,- 

2017 14.420.000.000,- 5.004.795.000,- 

Sumber : BEI, 2018 

 

4. PT Bank Nationalnobu Tbk 

Bank Nationalnobu adalah Lembaga Keuangan berjenis Perbankan di 

Indonesia. Bank ini berpusat di Jakarta. Berawal dari PT Bank Alfindo Sejahtera 

yang dimiliki Alfi Gunawan, pendiri dari Ades yang berdiri pada 1989. Pada tahun 

2007 berubah menjadi PT Bank NationalNobu. 
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Karena tak sanggup memenuhi Arsitektur Perbankan Indonesia, Alfi 

Gunawan pun menjual Bank National Nobu ke Lippo Group yang didirikan 

Mochtar Riady pada 2010[1]. Hal ini menandakan kembalinya Lippo Group ke 

dunia perbankan,setelah melepas kepergian Lippo Bank yang diambil alih 

pemerintah,lalu dijual ke Swissasia, yang kemudian dijual ke Khazanah Berhad. 

Setelah dijual, Lippo Bank merger ke Bank CIMB Niaga 

Mochtar Riady melalui PT Kharisma Buana Nusantara (Lippo Group) 

menyuntik dana sebesar Rp 60 miliar sekaligus mengambil posisi pemegang saham 

mayoritas (69,2%) dan 30,8% sisanya akan menjadi milik Yantony Nio, CEO 

Pikko.[2]. Pemegang saham perusahaan terkini adalah (setelah IPO) :PT Kharisma 

Buana Nusantara atau Mochtar Riady menjadi 24,12%, Nio Yantony 9,65%, PT 

Prima Cakrawala Sentosa 5,08%, PT Lippo General Insurance Tbk 5,08%, dan PT 

Putera Mulia Indonesia 4,06%, lalu 52% oleh masyarakat. 

 Pada akhir tahun 2011, kantor pusat Bank NationalNobu pindah dari 

Jembatan Lima ke Graha Granadha di Jend Sudirman. Kemudian kembali pindah 

hingga saat ini berlokasi di Plaza Semanggi Lt. UG dan 9, Jln. Jend. Sudirman 

Kav.50, Jakarta. Nuansa kantor di lantai UG yang cerah dan transparan menjadi 

daya tarik tersendiri bagi pengunjung mall yang berlalu lalang. Bank NationalNobu 

mempunyai fokus dalam segmen Retail dan UMKM. Perusahaan melaksanakan 

IPO pada 20 Mei 2013. 

PT Bank Nationalnobu Tbk (NobuBank) adalah bank yang telah berdiri 

lebih dari 20 tahun di industri perbankan Indonesia yang kini hadir dengan konsep 

dan tampilan yang baru sebagai wujud dari diperbaruinya visi, misi dan strategi 
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Perseroan. Dengan semangat untuk lebih mampu memberikan kontribusi riil pada 

perekonomian di tanah air, NobuBank berusaha menciptakan nilai tambah bagi 

masyarakat luas melalui jasa intermediasi perbankan yang menjadi kompetensi inti 

yang dimiliki Perseroan.  

Melalui langkah-langkah strategis yang dilakukan, Perseroan ingin 

mempertajam kompetensi tersebut khususnya dalam bidangcommercial dan 

consumer banking dengan memilih segmentasi pasar pada usaha kecil dan 

menengah yang terbukti telah menjadi fondasi yang kuat dalam perekonomian 

Indonesia. Dengan integritas yang tinggi, Perseroan ingin memperkuat dan 

memperluas jaringan kemitraan melalui pelayanan yang prima dan pembukaan 

kantor cabang di berbagai lokasi strategis di seluruh wilayah Indonesia. Di masa 

datang, kepercayaan dari nasabah dan mitra bisnis akan mampu membawa 

Perseroan pada posisi terhormat di dalam dunia perbankan khususnya dalam hal 

asset, pangsa pasar, dan keluasan jaringan, tidak hanya dalam perspektif lokal 

namun juga dari sudut pandang regional dan global. Dengan tujuan untuk 

memperkuat struktur permodalan, maka Perseroan telah melakukan Penawaran 

Umum Perdana Saham (IPO) dan pada tanggal 20 Mei 2013 secara resmi telah 

mencatatkan diri di Bursa efek Indonesia dengan kode saham “NOBU”. Hal ini 

sekaligus menjadi momentum bagi Perseroan untuk mengajak masyarakat luas 

turut berpartisipasi dalam pengembangan Perseroan di masa datang.  

Susunan manajemen PT Bank Nationalnobu Tbk Tbk adalah sebagai berikut: 

Dewan Komisaris : 

 Komisaris Utama (Independen) : Prof. Dr. Adrianus Mooy 
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 Komisaris Independen        : Hadiah Herawatie, SH, LLM 

 Komisaris                                : Markus Permadi 

Direksi : 

 Direktur Utama: Suhaimin Djohan 

 Direktur       :  Januar Angkawidjaja 

 Direktur       :  Hendra Kurniawan 

 Direktur       :  Lim Migi Trisnadi Elias 

 

Perkembangan laba bersih dan total aktiva perusahaan tahun 2013 sampai 

tahun 2017 terlihat pada tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4  Laba Bersih dan Total Aktiva Periode Tahun 2013-2017 

PT. Bank National Nobu (Kode : NOBU) 

Tahun Laba Bersih Total Aktiva 

 2013

  

14.643.000.000,- 3.877.270.000,- 

2014 15.562.000.000,- 5.767.590.000.- 

2015 18.206.000.000,- 6.703.377.000,- 

2016  30.312.000.000,- 8.992.244.000,- 

2017 34.985.000.000,- 11.018.481.000,- 

Sumber : BEI, 2018 

 

 

5. PT Bank Dinar Indonesia Tbk 

Bank Dinar Indonesia Tbk (Bank Dinar) (DNAR) didirikan tanggal 15 

Agustus 1990 dengan nama PT Liman International Bank dan memulai kegiatan 

komersial pada tahun 1991. Kantor pusat Bank Dinar berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda 
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No. 12, Jakarta Pusat 10120 – Indonesia. Saat ini, Bank Dinar memiliki 1 kantor 

cabang, 5 kantor cabang pembantu dan 7 kantor kas. 

Bank Dinar memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum dari Menteri 

Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 9 November 1991. 

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Dinar adalah 

Nio Yantony (34,16%), Andre Mirza Hartawan (21,15%) dan Dr. Syaiful Amir, 

S.E, Ak. (10,58%). 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank 

Dinar adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-

undang dan peraturan yang berlaku. 

Pada tanggal 30 Juni 2014, DNAR memperoleh pernyataan efektif dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham 

DNAR (IPO) kepada masyarakat sebanyak 500.000.000 dengan nilai nominal 

Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp110,- per saham. Saham-saham 

tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 11 Juli 2014. 

Terhitung sejak tanggal 11 Juli 2014, saham PT Bank Dinar Indonesia Tbk resmi 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham DNAR. 

Susunan manajemen PT Bank Dinar Indonesia Tbk adalah sebagai berikut: 

 Komisaris Utama : Syaiful Amir 

 Komisaris : Haryono Waskito (Komisaris Independen) 

 Komisaris : Efen Lingga Utama (Komisaris Independen) 

 Direktur Utama : Hendra Lie 

 Direktur : Joyo 
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 Direktur Kepatuhan : Idham Aziz 

Perkembangan laba bersih dan total aktiva perusahaan tahun 2013 sampai 

tahun 2017 terlihat pada tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Laba Bersih dan Total Aktiva Periode Tahun 2013-2017 

PT. Bank Dinar Indonesia (Kode : DNAR) 

Tahun Laba Bersih Total Aktiva 

 2013 7.579.000.000,- 854.801.000.000,- 

2014 3.071.000.000,- 1.641.425.000..- 

2015 14.019.000.000,- 2.073.670.000,- 

2016  13.082.449.459,- 2.311.229.000,- 

2017 10.080.691.255,- 2.535.000.000,- 

Sumber : BEI, 2018 

 

6. PT Bank Maspion Indonesia 

PT Bank Maspion Indonesia Tbk (Untuk Selanjutnya Disebut Bank 

Maspion) 

didirikan berdasarkan Akta No. 68 tanggal 6 November 1989 juncto Akta 

Perubahan No. 49 tanggal 5 Desember 1989, keduanya dibuat di hadapan Soetjipto, 

S.H., Notaris di Surabaya. Setelah memperoleh ijin dari Menteri Keuangan 

Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 1990, Bank Maspion mulai beroperasi 

secara komersial sebagai bank umum pada 31 Agustus 1990 dan pada 28 Juli 1995 

Bank Maspion menyandang status sebagai Bank Devisa. 

Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 2 April 2013, Bank Maspion 

mengubah status perusahaan menjadi perusahaan publik (terbuka) dan menawarkan 

770.000.000 saham biasa kepada masyarakat  dengan nilai nominal Rp. 100,- per 

lembar sahamnya, yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia tanggal 11 Juli 2013. 
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Pada tahun 2016, Bank Maspion melaksanakan Penawaran Umum Terbatas 

I (“PUT I”) Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu. Dana yang diperoleh dari PUT I sebesar Rp. 

201.437 juta menjadikan Ekuitas Bank pada akhir Desember 2016 mencapai lebih 

dari Rp 1 triliun dan Bank berada dalam kategori BUKU 2. 

Susunan manajemen PT Bank Maspion Indonesia Tbk adalah sebagai 

berikut: 

 Komisaris Utama Independen : Henry Kaunang 

 Komisaris                       : Mayjend(Purn) Koesparmono Irsan 

 Komisaris Independen        : M. Pujiono Santoso 

 Direktur Utama                      : Herman Halim 

 Direktur Kredit                       : Sri Redjeki 

 Direktur Kepatuhan                 : Iis Herijati 

 Direktur Pemasaran                 : Yunita Wanda 

 

Perkembangan laba bersih dan total aktiva perusahaan tahun 2013 sampai 

tahun 2017 terlihat pada tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Laba Bersih dan Total Aktiva Periode Tahun 2013-2017 

PT. Bank Maspion Indonesia Tbk (Kode : BMAS) 

Tahun Laba Bersih Total Aktiva 

 2013  31.459.000.000,- 4.170.423.536,- 

2014 25.173.000.000,- 4.831.637.000.- 

2015 40.190.000.000,- 5.343.936.000,- 

2016  68.158.000.000,- 5.481.519.000,- 

2017 69.497.000.000,- 6.054.845.000,- 

Sumber : BEI, 2018 
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7. PT Bank Ina Perdana Tbk 

Bank Ina Perdana adalah Perusahaan dibidang Jasa Keuangan di 

Indonesia.Bank ini berpusat di Jakarta.Bank ini berdiri pada 1990. Berdiri sejak 

1990,dengan kepemilikan PT Kharisma Prima Karya dan Oki Widjaja,berpusat di 

Wisma BSG Corporation,Jakarta. 

PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank Ina),didirikan pada tanggal 9 Februari 

1990 dan mendapatkan ijin operasi sebagai Bank Umum berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 524/KMK.013/1991 pada tanggal 3 Juni 

1991. Pada awal tahun 2014 Bank Ina Perdana menjadi Perusahaan Terbuka setelah 

dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana (Initialy Public Offering) pada 

tanggal 16 Januari 2014, serta pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dengan 

kode “BINA”, dan status bank menjadi Tbk. Tahun 2014 juga ditandai dengan 

adanya perubahan pemegang saham dimana pemegang saham lama PT Kharisma 

Prima Karya dan PT Aji Lebur Seketi telah melepaskan seluruh kepemilikannya, 

sehingga pemegang saham pengendali baru adalah PT Philadel Terra Lestari sesuai 

dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 September 2015. 

Tahun 2017 juga mencatatkan tonggak sejarah baru dimana Bank Ina Perdana 

setelah sukses melakukan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II), modal inti Bank 

mencapai lebih dari Rp1 triliun sehingga memenuhi persyaratan permodalan 

sebagai BANK KATEGORI BUKU 2 sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) tanggal 27 Maret 2017. 

 Susunan manajemen PT Bank Ina Perdana Tbk adalah sebagai berikut: 

 Komisaris Utama:Birawa Natapradja 
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 Komisaris:Hari Sugiarto 

 Komisaris:Stefanus Denny Susilo 

 Direktur Utama:Edy Kuntardjo 

 Direktur:Winadewi Hanantha 

 Direktur:Budiarto Santoso 

 

Perkembangan laba bersih dan total aktiva perusahaan tahun 2013 sampai 

tahun 2017 terlihat pada tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Laba Bersih dan Total Aktiva Periode Tahun 2013-2017 

PT. Bank Ina Perdana Tbk (Kode : BINA) 

Tahun Laba Bersih Total Aktiva 

 2013

  

7.824.000.000,- 1.402.171.000,- 

2014 15.342.000.000,- 1.951.587.000,- 

2015 16.877.000.000,- 2.081.523.000,- 

2016 18.236.000.000,- 2.359.089.000,- 

2017 18.340.000.000,- 3.123.000.000,- 

Sumber : BEI, 2018 

 

8. PT Bank Ganesha Tbk 

PT Bank Ganesha Tbk yang saat ini terletak di Menara Sudirman Bank 

Ganesha berdiri sejak tahun 1991 dan mulai beroperasi sejak tanggal 30 April 1992. 

Bank Ganesha mendapat izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan 

Republik Indonesia dalam SK No.393/KMK-013/1992 tanggal 14 April 1992, dan 

pada tahun 1995 status Bank Ganesha mendapatkan persetujuan menjadi Bank 

Devisa, sesuai SK Bank Indonesia No.28/66/KEP/DIR tanggal 12 September 1995. 

Saat ini Bank Ganesha berkantor pusat di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta Pusat. 
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Dalam memenuhi kebutuhan para nasabah, Bank Ganesha melayani dengan 

kompetitif penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito, giro dan 

tabungan, serta menyalurkan kredit baik ritel, komersial dan konsumer. Bank 

Ganesha berupaya untuk terus menambah jaringan mesin ATM. Sampai dengan 

Desember 2014, Bank Ganesha telah memiliki 17 jaringan kantor yang terdiri dari 

7 Kantor Cabang, 7 Kantor Pembantu dan 3 Kantor Kas yang tersebar di Jakarta, 

Tangerang, Serpong, Semarang dan Surabaya. Selain itu Bank Ganesha juga telah 

memiliki 21 buah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tergabung dalam 

jaringan ATM Bersama. 

12/5/2016 saham PT Bank Ganesha Tbk. (BGTG) secara resmi tercatat di Bursa 

Efek Indonesia.Bank Ganesha tercatat sebagai emiten ke-4 di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada 2016, dengan kode emiten BGTG. 

 DEWAN KOMISARIS 

 Presiden Komisaris : - 

 Wakil Presiden Komisaris Independen : Sudarto 

 Komisaris : Wasito Pramono 

DIREKSI 

1. Presiden Direktur : Surjawaty Tatang 

2. Wakil Presiden Direktur : - 

3. Direktur Operasional : Albert Suhandinata 

4. Direktur Bisnis : Setiawan Kumala 

5. Direktur Kredit : Dwi S Febriantoko 

6. Direktur Kepatuhan : Sugiarto Surjad 
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Tabel 4.8 Data Penutupan Saham Yang beredar Periode Tahun 2013-2017 

No. Nama Perusahaan Kode 2013 2014 2015 2016 2017 

1. PT Bank Harda Internasional Tbk BBHI - - 117 100 222 

2. PT Bank Artos Internasional Tbk ARTO - - - 144 170 

3. PT Bank Yudha Bhakti Tbk BBYB - - - 173 314 

4. PT Bank Nationalnobu Tbk NOBU - - - 450 900 

5. PT Bank Dinar Indonesia Tbk DNAR - - - 135 294 

6. PT Bank Maspion Indonesia Tbk BMAS - - - 318 408 

7. PT Bank Ina Perdana Tbk BINA - - - 276 1420 

8. PT Bank Ganesha Tbk BGTG - - 103 104 127 

   Sumber: BEI, 2018 

 

4.2 Total Volume Activity (TVA) Perusahaan Sampel 

Total Volume Activity (TVA) merupakan indikator yang menunjukkan 

transaksi yang terjadi dalam aktivitas perdagangan dalam suatu sesi di pasar modal. 

TVA ini akan mencerminkan jumlah saham yang berpindah tangan dimana hal ini 

dipengaruhi oleh banyak tidaknya jumlah permintaan saham perusahaan yang 

bersangkutan. Hasil perhitungan TVA dari perusahaan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk periode tahun 2006 – 2010 tampak pada tabel sebagai 

berikut. 

 
Tabel 4.9 TVA Perusahaan Sampel Tahun 2013 – 2017 

NO. 
NAMA 

PERUSAHAAN 
KODE 

TVA 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 

PT. Bank Harda 

Intenasional Tbk BBHI 
0.82947318 0.0425 0,2935 0.79911743 0.20005449 

2 

PT. Bank Artos 

Internasional Tbk ARTHO 
0.00083025 0.00000152 0,534715026 0.32504215 0.00000152 

3 

PT. Bank Yudha 

Bakti Tbk BBYB 
0.27162275 0.28616117 0,016 0.34419917 0.27260957 

4 

PT Bank National 

nobu Tbk NOBU 
0.00187247 0.00094482 0,002551222 0.00058407 0.02545695 

5 

PT Bank Dinar 

Indonesia Tbk DNAR 
0.25854771 0.96570149 0,2222 0.51905775 0.73241397 

6 

PT Bank Maspion 

Indonesia Tbk BMAS 
0.33106736 0.27954462 0,002077922 0.198198 0.28494458 

7 

PT Bank Ina 

Perdana Tbk BINA 
0.10373088 0.37095882 0,011894231 0.39369118 0.19503971 

8 

PT Bank Ganesha 

Tbk BGTG 
0.29928291 0.49653533 0,05728172 0.17175136 0.00504855 

Sumber: Data diolah 
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4.3 Return On Asset (ROA) 

 Return on Asset (ROA) merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan 

dari sejumlah aktiva yang digunakan oleh perusahaan. ROA dapat dihitung dengan 

membandingkan antara laba bersih dengan total aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan pada periode tertentu. Hasil perhitungan ROA dari perusahaan sampel 

dalam penelitian ini untuk periode tahun 2013 - 2017 tampak pada tabel sebagai 

berikut. 

Tabel 4.10 ROA Perusahaan Sampel Tahun 2013 – 2017 

NO. 
NAMA 

PERUSAHAAN 
KODE 

ROA 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 

PT. Bank Harda 

Intenasional Tbk BBHI 
1,01 0,94 2,82 0,53 0,69 

2 

PT. Bank Artos 

Internasional Tbk ARTHO 
0,58 0,25 0,01 5,25 1,48 

3 

PT. Bank Yudha 

Bakti Tbk BBYB 
0,69 0,69 1,16 0,53 0,43 

4 

PT Bank National 

nobu Tbk NOBU 
0,78 0,43 0,38 0,52 0,48 

5 

PT Bank Dinar 

Indonesia Tbk DNAR 
1,46 0,32 1,00 0,83 0,57 

6 

PT Bank Maspion 

Indonesia Tbk BMAS 
1,07 0,99 1,10 1,67 1,60 

7 

PT Bank Ina 

Perdana Tbk BINA 
0,80 1,29 1,05 1,02 0,82 

8 

PT Bank Ganesha 

Tbk BGTG 
0,99 0,21 0,36 1,62 1,59 

Sumber: Data diolah 

 

4.4 Tobin’s Q Perusahaan Sampel 

Tobin’s Q merupakan alat untuk mengukur kinerja perusahaan di pasar yang 

telah digunakan dan direplikasi oleh Klapper dan Love dalam penelitian Darmawati 

dan Khomsiyah (2003) untuk disesuaikan dengan kondisi transaksi keuangan 

perusahaan di Indonesia. Hasil perhitungan Tobin’s Q dari perusahaan sampel yang 
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digunakan dalam penelitian ini untuk periode tahun 2013 – 2017 tampak pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Tobin’s Q Perusahaan Sampel Tahun 2013 - 2017 
 

NO. 

NAMA 

PERUSAHAAN KODE 
  TOBIN'S Q   

2013 2014 2015 2016 2017    

1 
PT. Bank Harda 

Intenasional Tbk BBHI 1.163414 1.590896 2.15177 2.42766 2.20233 

2 
PT. Bank Artos 

Internasional Tbk ARTHO 1.620625 1.265236 1.08884 0.78826 0.83234 

3 
PT. Bank Yudha 

Bakti Tbk BBYB 0.723973 0.583957 0.30612 0.69631 0.71476 

4 
PT Bank National 

Nobu Tbk NOBU 0.443349 0.462877 0.40018 0.61259 0.37335 

5 
PT Bank Dinar 

Indonesia Tbk DNAR 0.633755 0.713541 0.57456 0.71791 1.49394 

6 
PT Bank Maspion 

Indonesia Tbk BMAS 1.20346 1.870808 0.99399 1.24582 1.71411 

7 
PT Bank Ina 

Perdana Tbk BINA 0.675623 1.595579 1.43404 2.74605 3.21933 

8 
PT Bank                 

Ganesha Tbk BGTG 0.652571 1.9125 1.47086 1.65696 1.19098 

Sumber : Data diolah 

 

4.5 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi serta nilai maksimum dan 

minimum. Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dalam 

Tabel 4.12 sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 40 ,01 5,25 1,0003 ,86683 

Tobin’s Q 40 ,30612 3,21933 1,2041310 ,69462317 

TVA 40 ,00000152 ,96570149 ,2536551463 ,25294376836 

Valid N (listwise) 40     

Sumber: data diolah 
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Pada variabel ROA (X1) nilai minimumnya adalah sebesar 0.01 dan nilai 

ROA maksimum sebesar 5.25. Hal ini berarti bahwa dari 40 observasi tersebut nilai 

ROA yang paling rendah adalah 0.01 persen, sedangkan nilai ROA yang paling 

tinggi adalah 5.25 persen. Rata-rata ROA perusahaan perbankan adalah sebesar 

1.000250 dengan standar deviasi sebesar  0.866832. Nilai standar deviasi lebih kecil 

dari pada nilai rata-rata yang mengindikasi variabel ROA terdistribusi secara 

normal. 

Pada variabel Torbin’s Q (X2) nilai minimumnya adalah sebesar  0.30612 

dan nilai Torbin’s Q maksimum sebesar  3.21933. Hal ini berarti bahwa dari 40 

observasi tersebut nilai Torbin’s Q yang paling rendah adalah 0.30612 persen, 

sedangkan nilai Torbin’s Q yang paling tinggi adalah  3.21933 persen. Rata-rata 

Torbin’s Q perusahaan perbankan adalah sebesar  1.204131 dengan standar deviasi 

sebesar 0.694623. Nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata yang 

mengindikasi variabel Torbin’s Q terdistribusi secara normal. 

Pada variabel Total Volume Activity (Y) nilai minimumnya                       

adalah sebesar  0.00000152 dan nilai TVA maksimum sebesar 0.965701.                         

Hal ini berarti bahwa dari 40 observasi tersebut nilai TVA yang paling rendah 

adalah 0.00000152 persen, sedangkan nilai TVA yang paling tinggi 

adalah  0.965701 persen. Rata-rata TVA perusahaan perbankan adalah 

sebesar   0.2537 dengan standar deviasi sebesar 0.2529. Nilai standar deviasi lebih 

kecil dari pada nilai rata-rata yang mengindikasi variabel TVA terdistribusi secara 

normal. 

 

 



90 
 

4.6 Pengujian Asumsi Klasik 

4.6.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

penyimpangan asumsi multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linear antara 

variabel independen dalam model regresi. Adanya gejala multikolineritas bisa 

dilihat dari nilai VIF. Apabila VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas, tetapi apabila VIF lebih dari 10 maka terjadi multikolinieritas 

(Sunyoto 2011 : 79). 

 
Hasil pengolahan SPSS pada penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Multikolinearitas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -38,100 9,834    
ROA 1,228 ,233 ,664 ,974 1,027 

Tobin's Q -,834 1,028 -,102 ,974 1,027 

a. Dependent Variable: TVA 

Sumber: data diolah 

Dari matriks korelasi pada Tabel 4.13 tampak bahwa nilai nilai VIF < 10 

yang berarti bahwa tidak terjadi penyimpangan asumsi multikolinieritas. 

 

4.6.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dalam penelitian dapat dilakukan 

dengan melihat pola tertentu dari titik – titik data pada scatterplot. Bila titik – titik 
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data tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Sunyoto 

2011 : 82). 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dalam penelitian dapat dilakukan 

dengan melihat pola tertentu dari titik – titik data pada scatterplot. Bila titik – titik 

data tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Sunyoto 

2011 : 82). 

 
Sumber : Hasil Olah Data, 2018 

 

Gambar 5.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
 

4.6.3 Uji Normalitas 

Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dilihat dari grafik 

Normal P-P Plot of regression standardized residual. Jika data menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Sedangkan, jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak 
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mengikuti arah diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Gambar 5.2. 

 

Sumber : Hasil Olah Data, 2018 

 

Gambar 5.2 

Hasil Uji Normalitas 
 

Berdasarkan Gambar 5.2, dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data terdistribusi dengan 

normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. 

 

4.7 Pengujian Hipotesis 

4.7.1 Koefisien Determinasi 

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi 

dalam variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Apabila 

analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah 

Adjust R Square. 

 



93 
 

Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,696a ,485 ,457 6,23303 

a. Predictors: (Constant), ROA, Tobin’s Q 

Sumber : Hasil Olah Data, 2018 

 

Untuk koefisien determinasi (R2) mempunyai nilai sebesar 0,485. Artinya 

sebesar 48,50 % TVA dapat dijelaskan oleh variabel ROA dan Tobin’s Q. 

Sedangkan selebihnya yaitu sebesar (100% - 48,5% = 51,5%) dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

4.6.2 Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari 

pengujian dengan regresi sederhana dapat dilihat berikut ini: 

Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -20,009 13,028  -1,536 ,133 

ROA ,991 ,238 ,536 4,161 ,000 

Tobin’s Q 1,610 ,744 ,279 2,165 ,037 

a. Dependent Variable: TVA 

Sumber : Hasil Olah Data, 2018 

 

Hasil analisis regresi linear berganda pengaruh ROA terhadap TVA dapat 

diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut: 

 
Y = - 20,009+ 0,991 X1 + 1,610 X2 

 
a) Konstanta sebesar -20,009 menyatakan bahwa jika nilai ROA = 0 dan 

Tobin’s Q = 0 (tidak ada), maka TVA sebesar -20,009. 
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b) Koefisien X1 (β1) = 0,991 menunjukkan bahwa ROA (X1) berpengaruh 

positif terhadap Total Volume Activity (Y). Hal ini berarti bahwa jika 

variabel ROA ditingkatkan, maka akan meningkatkan Total Volume Activity 

(TVA) sebesar 0,991. 

c) Koefisien X2 (β2) = 1,610 menunjukkan bahwa Tobin’s Q (X2) berpengaruh 

positif terhadap Total Volume Activity (Y). Hal ini berarti bahwa jika 

variabel Tobin’s Q ditingkatkan, maka akan meningkatkan Total Volume 

Activity (TVA) sebesar 1,610. 

Uji T pada tabel 4.15 dilakukan untuk melihat bagaimanakah pengaruh 

ROA dan Tobin’s Q terhadap TVA secara parsial. Hasil regresi pada tabel 

tersebut menunjukkan nilai t hitung ROA sebesar 4,161 dan signifikansi lebih 

kecil dari 0,05. Sedangkan nilai t tabel sebesar 2,024 diperoleh dari tabel 

distribusi probabilitas t-student yang akan tampak pada bagian lampiran. 

Dari perbandingan pada koefisien konstanta ternyata nilai t hitung lebih 

besar daripada t tabel (4,161 > 2,024) dan nilai signifikansi lebih kecil daripada 

0,05 (0,000 < 0,05), maka disimpulkan menolak H0 yang berarti variabel ROA 

berpengaruh terhadap TVA. 

Sedangkan Uji T pada tabel 4.15 dilakukan untuk melihat bagaimanakah 

pengaruh Tobin’s Q terhadap TVA secara parsial. Hasil regresi pada tabel 

tersebut menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,165 dan signifikansi lebih kecil 

dari 0,05. Sedangkan nilai t tabel sebesar 2,024 diperoleh dari tabel distribusi 

probabilitas t-student yang akan tampak pada bagian lampiran. 
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Dari perbandingan pada koefisien konstanta ternyata nilai t hitung lebih 

besar daripada t tabel (2,165 > 2,024) dan nilai signifikansi lebih kecil daripada 

0,05 (0,037 < 0,05), maka disimpulkan menolak H0 yang berarti variabel 

Tobin’s Q berpengaruh terhadap TVA. 

 

4.6.3 Hasil Uji Regresi Simultan (Uji F) 

Menurut Sunyoto (2011 : 16), uji F dilakukan untuk mengetahui apakah 

semua variabel independen berpengaruh secara bersama – sama terhadap 

variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F dilakukan untuk melihat apakah 

variabel ROA dan Tobin’s Q berpengaruh secara simultan terhadap variabel 

TVA. Hasil uji F perusahaan sampel pada periode tahun 2013– 2017 dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.16  Hasil Pengujian Simultan Pengaruh ROA dan Tobin’s Q 

Terhadap TVA 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1352,121 2 676,061 17,402 ,000b 

Residual 1437,473 37 38,851   
Total 2789,594 39    

a. Dependent Variable: TVA 

b. Predictors: (Constant), ROA, Tobin’s Q 

Sumber : Hasil Olah Data, 2018 

 

Uji F pada tabel 4.16 dilakukan untuk melihat pegaruh ROA dan 

Tobin’s Q terhadap TVA secara simultan. Untuk mengetahui bagaimanakah 

pengaruh ROA dan Tobin’s Q terhadap TVA, nilai F hitung akan dibandingkan 

dengan nilai F tabel. Apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel (Fhitung < 

Ftabel) dan tingkat signifikansi konstanta lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, 

yang berarti bahwa variabel ROA dan Tobin’s Q tidak berpengaruh terhadap 
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TVA. Demikian pula sebaliknya, apabila F hitung lebih besar daripada F tabel 

(Fhitung > Ftabel) dan tingkat signifikansi konstanta lebih kecil dari 0,05 maka 

H0 akan ditolak yang berarti bahwa variabel ROA dan Tobin’s Q berpengaruh 

terhadap TVA. 

 
Pada tabel 4.16 diatas tampak bahwa nilai F hitung sebesar 17,402 dan 

signifikansi sebesar 0,000. Apabila dibandingkan dengan F tabel yang nilainya 

3,24 pada tabel distribusi sebaran F di bagian lampiran, maka Fhitung > Ftabel 

(17,402 > 3,24) dan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini 

berarti bahwa ROA dan Tobin’s Q berpengaruh secara simultan terhadap TVA. 

 

4.7 PEMBAHASAN 

4.7.1 Pengaruh Parsial Return On Assets (ROA) Terhadap Volume 

Perdagangan Saham (TVA) 

Dapat disimpulkan, bila bergerak secara parsial, ROA maupun Tobin’s Q 

berpengaruh terhadap TVA. Bila bergerak secara parsial, ROA akan berpengaruh 

positif terhadap TVA dengan tingkat signifikansi (0,000 < 0,05) yang berarti bahwa 

semakin tinggi ROA (X1) maka TVA (Y) akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini 

secara parsial menemukan bahwa ROA berpengaruh secara parsial terhadap TVA.  

ROA menggambarkan kemampuan aset–aset yang dimiliki perusahaan 

dalam menghasilkan laba, setelah disesuaikan dengan biaya–biaya untuk mendanai 

aset tersebut. ROA yang positif (semakin besar) menunjukkan bahwa dari total 

aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba 

bagi perusahaan. Dengan meningkatnya jumlah pengembalian yang diharapkan atas 
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aktiva maka penilaian pasar akan meningkat yang memungkinkan semakin 

bertambahnya permintaan atas saham perusahaan yang berpengaruh terhadap 

volume perdagangannya. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan Signaling Theory dalam kaitannya 

memberikan sinyal pada pasar tentang perusahaan yang berkualitas baik. Dalam hal 

ini investor diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan 

buruk. Profitabilitas merupakan sarana informasi yang diperoleh dari laporan 

keuangan suatu perusahaan dan merupakan sinyal dari manajer perusahaan kepada 

para pengguna laporan keuangan mengenai kondisi perusahaan saat ini. Dengan 

terdaftarnya suatu perusahaan perbankan di BEI merupakan suatu informasi kepada 

investor bahwa perusahaan 

Menurut Munawir (2007) nilai Return On Asset (ROA) dipengaruhi oleh 

dua faktor: (1) Turnover dari operating assets (tingkat perputaran aktiva yang 

digunakan untuk operasi), dan (2) Profit margin, yaitu tingkat keuntungan operasi 

yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya. Untuk 

meningkatkan nilai ROA, manajer perusahaan dapat menggunakan salah satu atau 

keduanya bersama-sama. Pergerakan rasio ROA haruslah menjadi perhatian khusus 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti bagi pemilik perusahaan agar 

perusahaannya selalu berada pada tingkat efisiensi yang dapat menghasilkan kinerja 

dan laba yang maksimal dan juga bagi investor, sebagai salah satu bahan 

pertimbangannya dalam menentukan keputusan investasi.   

.Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Kusumahadi (2008) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap 
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volume perdagangan saham atau Total Volume Activity (TVA) serta penelitian 

yang dilakukan oleh Holidiyah (2009) yang menemukan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang positif antara ROA dan TVA.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Astria 

(2007) yang menyatakan bahwa rasio keuangan menggunakan variabel ROA 

memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap volume perdagangan saham. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohma 

(2010) yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap volume 

perdagangan. 

 

4.7.2 Pengaruh Parsial Torbin’s Q Terhadap Volume Perdagangan Saham 

(TVA) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tobin’s Q berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap TVA dengan tingkat signifikansi (0,037 < 0,05). Hal 

ini berarti secara parsial, semakin tinggi Tobin’s Q (X2) maka TVA (Y) semakin 

tinggi. Oleh karena itu dapat disebutkan bahwa Tobin’s Q berpengaruh terhadap 

TVA. 

Secara teoritis Tobin’s Q menunjukkan nilai perusahaan di pasar. Oleh 

karena itu, semakin tinggi nilai Tobin’s Q maka semakin baik penilaiannya di pasar 

yang memungkinkan semakin besar pula permintaan saham perusahaan yang 

bersangkutan yang akan meningkatkan TVA. Tobin’s Q bergantung pada pasar 

dengan asumsi pasar efisien yang berarti bahwa semua kebutuhan informasi atas 

perusahaan dapat diperoleh secara adil yang akan nampak pada harga – harga 

sekuritas yang mencerminkan penuh semua informasi yang tersedia termasuk 
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informasi privat dan kemampuan pelaku pasar untuk menanggapi informasi – 

informasi tersebut.  

Nilai Tobin’s Q yang tinggi membuat perusahaan cenderung untuk 

menginvestasikan kembali persentase pendapatan yang lebih besar dalam tangible 

atau intangible asset. Hal ini disebabkan karena rate teturn yang dihasilkan dari 

investasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang dikeluarkan 

untuk investasi. Sementara itu, nilai Tobin’s Q yang rendsh membuat perusahaan 

lebih memilih untuk mendistribusikan persentase pendapatan yang lebih besar 

dalam bentuk deviden untuk menarik kepercayaan investor sehingga efeknya 

kemudian akan menaikkan kembali nilai pasar perusahaan (Debikel, 2011: 29). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Saputra (2018) dan Mia dan Sugeng (2016) yang menemukan bahwa Tobin’s Q 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap TVA. Hasil penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hosana (2012). 

 

4.7.3 Pengaruh Simultan Return On Assets (ROA) dan Tobin’s Q 

Terhadap Volume Perdagangan Saham (TVA) 

Apabila dilihat secara simultan, ROA dan Tobin’s Q akan berpengaruh 

terhadap TVA yang tampak dari nilai F hitung lebih besar daripada F tabel                  

(17,402 > 3,24) dan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini mungkin 

dikarenakan pengukuran mengandalkan penilaian pasar saja dalam kondisi pasar 

yang belum efisien tidak cukup tanpa didampingi oleh pengolahan informasi 

perusahaan yang bersangkutan sebelum pengambilan keputusan. 



100 
 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hosana 

(2012) dan Saputra (2018) yang menemukan bahwa ROA dan Tobin’s Q 

berpengaruh secara simultan terhadap TVA. 

 



BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ROA maupun  Tobin’s Q 

terhadap volume perdagangan saham baik secara parsial maupun simultan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2013 - 2017. 

Dari pengujian hipotesis dilakukan dengan metode statistik uji regresi parsial (uji 

T) dan uji regresi simultan (uji F) yang mana sebelumnya dilakukan uji asumsi 

klasik untuk mengetahui kualitas data yang digunakan. Berdasarkan pengujian 

dan analisis data pada penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan mengenai 

pengaruh ROA dan Tobin’s Q terhadap TVA sebagai berikut: 

1. Variabel ROA (X1) berpengaruh posotif dan signifikan terhadap TVA (Total 

Volume Activity) yang dapat dilihat dari nilai thitung > ttabel (4,161 > 2,02439) 

dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Koefisien 

pengaruh sebesar 0,991 bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah. 

Artinya ketika ROA mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka Volume 

Perdagangan Saham meningkat sebesar 0,991. 

2. Variabel Tobin’s Q berpengaruh positif dan signifikan terhadap TVA yang 

tampak pada thitung > ttabel  (2,165 > 2,02439) dan tingkat signifikansi yang 

lebih kecil dari 0,05 (0,037 < 0,05). Koefisien pengaruh sebesar 1,610 

bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah. Artinya ketika Tobin’s 
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Q mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka Volume Perdagangan 

Saham meningkat sebesar 1,610. 

3. Secara simultan, variabel ROA (X1) dan Tobin’s Q (X2) berpengaruh             

positif dan signifikan terhadap TVA yang tampak pada nilai Fhitung > Ftabel 

(17,402 > 3,24) dan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 

0,05). Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi 

dapat digunakan untuk memprediksi TVA atau dapat dikatan bahwa variabel 

ROA dan Tobin’s Q secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

TVA pada perusahaan perbankan yang listing di BEI selama periode tahun 

2013 - 2017. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan beberapa kesimpulan dari 

penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini 

agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu: 

1. Bagi investor yang akan menanamkan investasi pada perusahaan sebaiknya 

menggunakan beberapa variabel dalam pengukuran sebelum mengambil 

keputusan karena satu variabel belum dapat menjelaskan keseluruhan 

informasi yang dibutuhkan. 

2. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan 

manajemen perusahaan dapat menjalankan perusahaan secara lebih baik dan 

konsisten sehingga dapat meningkatkan laba yang akan meningkatkan volume 

perdagangan sahamnya dan menarik investor untuk menanamkan dananya. 
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3. Hasil penelitian ini paling tidak dapat memberikan informasi bagi penelitian-

penelitian berikutnya dengan menggunakan variabel penelitian yang lain serta 

menambah jumlah sampel yang digunakan. 

 

 



104 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Astria, Akhmad A. 2007. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga 

Saham dan Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan yang Masuk 

Dalam LQ 45. Skripsi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

Armstrong, M. and Baron, A. 1998. Performance Management – The New 

Realities. London: Institute of Personnel and Development. 

Bernstein, L. A., dan John J. Wild. 1998. Financial Statement Analysis: Theory, 

Application, and Interpretation. Sixth Edition. Singapore: McGraw_Hill 

Book Co. 

Carlton, Dennis.W. & Perloff, Jeffrey M. (2009). Modern Industrial Organization 

(4th ed). Boston: Addison-Wesley. 

Darmawati, Deni dan Khomsiyah. 2005. Hubungan Corporate Goverance Dan 

Kinerja Perusahaan. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol.8, No.1, Januari. 

Dendawijaya, Lukman. 2003. Manajemen Perbankan. Jakarta : Ghalia Indonesia. 

Debikel, Irene. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Volume Perdagangan 
Saham Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Skripsi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, 

Makassar. 

Fabozzi, Frank J., Franco Modigliani, dan Michael G. Ferri. 1999. Pasar dan 
Lembaga Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. 

Fahmi, Rijal. 2006. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Volume 

Perdagangan Saham Perusahaan Perbankan. Skripsi S1, Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. 

Fardhini, Sabilla. 2010. Mengenal Pasar Modal di Indonesia. 

http://pasarmodal.blog.gunadarma.ac.id. 

Gibson, Charles H. 1992. Financial Statement Analysis: Using Financial 

Accounting Information. Fifth Edition. New York: South Western 

Publishing. 

Handono Mardiyanto. (2009). Intisari Manajemen Keuangan: Teori, Soal dan 

Jawaban. Jakarta: Grasindo 

Harahap, Sofyan S. 2005. Teori Akuntansi. Edisi 8. Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada. 

http://pasarmodal.blog.gunadarma.ac.id/


105 

Harnanto. 2002. Akuntansi Keuangan Menengah. Yogyakarta: BPFE-Yogyakrta. 

Holidiyah, Astak. 2009. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham dan 

Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Go 
Public di BEI. Skripsi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Malang. 

Horngern, Charles T., Walter T. Harrison Jr., Michael A. Robinson, dan Thomas 

H.Secokusumo. 1998. Akuntansi di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 

Husnan, Suad. 1998. Dasar – dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Edisi 

3.Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 

Jogiyanto. 2003. Teori Porofolio dan Analisis Investasi. Edisi 3. Yogyakarta: 

BPFE-Yogyakarta. 

Juniarti. 2009. Penggunaan Economic Value Added (EVA) dan Tobin’S Q Sebagai 
Alat Ukur Kinerja Finansial Perusahaan di Industri Food And Beverage 
Yang Listing di Bursa Efek Indonesia. Skripsi S1, Fakultas Ekonomi 

Universitas Hasanuddin, Makassar. 

Keown, Arthur J., John D. Martin, J. William Petty, dan David F. Scott, Jr. 2004. 

Manajemen Keuangan: Prinsip – prinsip dan Aplikasi. Edisi 9. Jakarta: 
PT Indeks. 

Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. 2008. Akuntansi 
Intermediate. Edisi 12. Jakarta: Erlangga. 

Kusumahadi, Wakhid. 2008. Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Rasio Investor 

Terhadap Trading Volume Activity pada Perusahaan LQ 45 di Bursa 
Efek Indonesia. Skripsi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Malang. 

Lestari, M.I., dan Sugiharto, T. (2007). Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa 

dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. PESAT Vol. 2. 

Lindenberg, E.B, and Ross, S.A., 1981. “Tobin’s q Ratio and Industrial 

Organization”. Journal of Business, 54 (1), 1-32. 

Martono, dan Agus Harjito. 2005. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Ekonisia. 

Mulyadi, dan Johny Setyawan. 2001. Sistem Perencanaan dan Pengendalian 
Manajemen. Jakarta: Salemba Empat. 

Ong, Edianto. 2011. Technical Analysis for Mega Profit. Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama. 



106 

Redaksi Sinar Grafika. 2003. Himpunan Peraturan Pasar Modal. Jakarta: Sinar 
Grafika. 

Rohma, Khaula L. 2010. Analisis Faktor – Faktor Fundamental Terhadap Volume 
Perdagangan Saham. Skripsi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Islam 
Indonesia, Yogyakarta. 

Sadeli, Lili M. 2000. Dasar – dasar Akuntansi. Bandung: PT Bumi Aksara. 

Sunyoto, Danang. 2011. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Yogyakarta: CAPS. 

Sutrisno. 2001. Manajemen Keuangan: Teori, Konsep, dan Aplikasi. 

Yogyakarta:Ekonisia. 

Waters, Donald. 2001. 101 Ways To Improve Bussiness Performance. Jakarta: PT 

Elex Media komputindo. 

Wild, John J., K. R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey. 2005. Analisis Laporan 
Keuangan. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat. 

Wira, Desmond. 2011. Analisis Teknikal untuk Profit Maksimal. Jakarta: Exceed. 

Yulfasni. 2005. Hukum Pasar Modal. Jakarta: BP Iblam. 



107 

Lampiran 1 

TABULASI DATA PENELITIAN 
 

PERUSAHAAN TAHUN X1 X2 Y 

PT. Bank Harda Intenasional Tbk 

2013 1,01 1,16341 0,82947318 

2014 0,94 1,59090 0,04250000 

2015 2,82 2,15177 0,29350000 

2016 0,53 2,42766 0,79911743 

2017 0,69 2,20233 0,20005449 

PT. Bank Artos Internasional Tbk 

2013 0,58 1,62063 0,00083025 

2014 0,25 1,26524 0,00000152 

2015 0,01 1,08884 0,53471503 

2016 5,25 0,78826 0,32504215 

2017 1,48 0,83234 0,00000152 

PT. Bank Yudha Bakti Tbk 

2013 0,69 0,72397 0,27162275 

2014 0,69 0,58396 0,28616117 

2015 1,16 0,30612 0,01600000 

2016 0,53 0,69631 0,34419917 

2017 0,43 0,71476 0,27260957 

PT Bank National Nobu Tbk 

2013 0,78 0,44335 0,00187247 

2014 0,43 0,46288 0,00094482 

2015 0,38 0,40018 0,00255122 

2016 0,52 0,61259 0,00058407 

2017 0,48 0,37335 0,02545695 

PT Bank Dinar Indonesia Tbk 

2013 1,46 0,63376 0,25854771 

2014 0,32 0,71354 0,96570149 

2015 1,00 0,57456 0,22220000 

2016 0,83 0,71791 0,51905775 

2017 0,57 1,49394 0,73241397 

PT Bank Maspion Indonesia Tbk 

2013 1,07 1,20346 0,33106736 

2014 0,99 1,87081 0,27954462 

2015 1,10 0,99399 0,00207792 

2016 1,67 1,24582 0,19819800 

2017 1,60 1,71411 0,28494458 

PT Bank Ina Perdana Tbk 

2013 0,80 0,67562 0,10373088 

2014 1,29 1,59558 0,37095882 

2015 1,05 1,43404 0,01189423 

2016 1,02 2,74605 0,39369118 

2017 0,82 3,21933 0,19503971 

PT Bank Ganesha Tbk 

2013 0,99 0,65257 0,29928291 

2014 0,21 1,91250 0,49653533 

2015 0,36 1,47086 0,05728172 

2016 1,62 1,65696 0,17175136 

2017 1,59 1,19098 0,00504855 
Sumber: Hasil Olah Data 
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Lampiran 2 

Distribution Nilai Tabel F0,05 

Degrees of freedom for Nominator 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 ∞ 

1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 244 246 248 249 250 251 252 253 254 

2 18,5 19,0 19,2 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

3 10,1 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57 8,55 8,53 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,86 5,80 5,77 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43 4,40 4,37 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,74 3,70 3,67 

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30 3,27 3,23 

8 5,32 4,46 4,07 3,84 4,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,12 3,08 3,04 3,01 2,97 2,93 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,90 2,86 2,83 2,79 2,75 2,71 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,74 2,70 2,66 2,62 2,58 2,54 

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,79 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49 2,45 2,40 

12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38 2,34 2,30 

13 4,67 3,81 3,41 3,13 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,60 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30 2,25 2,21 

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,53 2,46 2,39 2,35 2,31 2,27 2,22 2,18 2,13 

15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 6,59 2,54 2,48 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,16 2,11 2,07 

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,11 2,06 2,01 

17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,06 2,01 1,96 

18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02 1,97 1,92 

19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,31 2,23 2,16 2,11 2,07 2,03 1,98 1,93 1,88 

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,28 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95 1,90 1,84 

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92 1,87 1,81 

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,78 

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,13 2,05 2,01 1,96 1,91 1,86 1,81 1,76 

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,79 1,73 

25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,16 2,09 2,01 1,96 1,92 1,87 1,82 1,77 1,71 

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2,01 1,93 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68 1,62 

40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,64 1,58 1,51 

50 4,08 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,02 1,95 1,87 1,78 1,74 1,69 1.63 1,56 1,50 1,41 

60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53 1,47 1,39 

100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92 1,85 1,80 1,68 1,63 1,57 1,51 1,46 1,40 1,28 

120 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91 1,83 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1,43 1,35 1,22 

∞ 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,75 1,67 1,57 1,52 1,46 1,39 1,32 1,22 1,00 
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Lampiran 3 

Distribusi Nilai ttabel 

 
d.f t0.10 t0.05 t0.025 t0.01 t0.005  d.f t0.10 t0.05 t0.025 t0.01 t0.005 

1 3.078 6.314 12.71 31.82 63.66  61 1.296 1.671 2.000 2.390 2.659 

2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925  62 1.296 1.671 1.999 2.389 2.659 

3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841  63 1.296 1.670 1.999 2.389 2.658 

4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604  64 1.296 1.670 1.999 2.388 2.657 

5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032  65 1.296 1.670 1.998 2.388 2.657 

6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707  66 1.295 1.670 1.998 2.387 2.656 

7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499  67 1.295 1.670 1.998 2.387 2.655 

8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355  68 1.295 1.670 1.997 2.386 2.655 

9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250  69 1.295 1.669 1.997 2.386 2.654 

10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169  70 1.295 1.669 1.997 2.385 2.653 

11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106  71 1.295 1.669 1.996 2.385 2.653 

12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055  72 1.295 1.669 1.996 2.384 2.652 

13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012  73 1.295 1.669 1.996 2.384 2.651 

14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977  74 1.295 1.668 1.995 2.383 2.651 

15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947  75 1.295 1.668 1.995 2.383 2.650 

16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921  76 1.294 1.668 1.995 2.382 2.649 

17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898  77 1.294 1.668 1.994 2.382 2.649 

18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878  78 1.294 1.668 1.994 2.381 2.648 

19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861  79 1.294 1.668 1.994 2.381 2.647 

20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845  80 1.294 1.667 1.993 2.380 2.647 

21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831  81 1.294 1.667 1.993 2.380 2.646 

22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819  82 1.294 1.667 1.993 2.379 2.645 

23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807  83 1.294 1.667 1.992 2.379 2.645 

24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797  84 1.294 1.667 1.992 2.378 2.644 

25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787  85 1.294 1.666 1.992 2.378 2.643 

26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779  86 1.293 1.666 1.991 2.377 2.643 

27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771  87 1.293 1.666 1.991 2.377 2.642 

28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763  88 1.293 1.666 1.991 2.376 2.641 

29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756  89 1.293 1.666 1.990 2.376 2.641 

30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750  90 1.293 1.666 1.990 2.375 2.640 

31 1.309 1.696 2.040 2.453 2.744  91 1.293 1.665 1.990 2.374 2.639 

32 1.309 1.694 2.037 2.449 2.738  92 1.293 1.665 1.989 2.374 2.639 

33 1.308 1.692 2.035 2.445 2.733  93 1.293 1.665 1.989 2.373 2.638 

34 1.307 1.691 2.032 2.441 2.728  94 1.293 1.665 1.989 2.373 2.637 

35 1.306 1.690 2.030 2.438 2.724  95 1.293 1.665 1.988 2.372 2.637 

36 1.306 1.688 2.028 2.434 2.719  96 1.292 1.664 1.988 2.372 2.636 

37 1.305 1.687 2.026 2.431 2.715  97 1.292 1.664 1.988 2.371 2.635 

38 1.304 1.686 2.024 2.429 2.712  98 1.292 1.664 1.987 2.371 2.635 

39 1.304 1.685 2.023 2.426 2.708  99 1.292 1.664 1.987 2.370 2.634 

40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704  100 1.292 1.664 1.987 2.370 2.633 

41 1.303 1.683 2.020 2.421 2.701  101 1.292 1.663 1.986 2.369 2.633 

42 1.302 1.682 2.018 2.418 2.698  102 1.292 1.663 1.986 2.369 2.632 

43 1.302 1.681 2.017 2.416 2.695  103 1.292 1.663 1.986 2.368 2.631 

44 1.301 1.680 2.015 2.414 2.692  104 1.292 1.663 1.985 2.368 2.631 

45 1.301 1.679 2.014 2.412 2.690  105 1.292 1.663 1.985 2.367 2.630 

46 1.300 1.679 2.013 2.410 2.687  106 1.291 1.663 1.985 2.367 2.629 

47 1.300 1.678 2.012 2.408 2.685  107 1.291 1.662 1.984 2.366 2.629 

48 1.299 1.677 2.011 2.407 2.682  108 1.291 1.662 1.984 2.366 2.628 

49 1.299 1.677 2.010 2.405 2.680  109 1.291 1.662 1.984 2.365 2.627 

50 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678  110 1.291 1.662 1.983 2.365 2.627 

51 1.298 1.675 2.008 2.402 2.676  111 1.291 1.662 1.983 2.364 2.626 

52 1.298 1.675 2.007 2.400 2.674  112 1.291 1.661 1.983 2.364 2.625 

53 1.298 1.674 2.006 2.399 2.672  113 1.291 1.661 1.982 2.363 2.625 

54 1.297 1.674 2.005 2.397 2.670  114 1.291 1.661 1.982 2.363 2.624 

55 1.297 1.673 2.004 2.396 2.668  115 1.291 1.661 1.982 2.362 2.623 

56 1.297 1.673 2.003 2.395 2.667  116 1.290 1.661 1.981 2.362 2.623 

57 1.297 1.672 2.002 2.394 2.665  117 1.290 1.661 1.981 2.361 2.622 

58 1.296 1.672 2.002 2.392 2.663  118 1.290 1.660 1.981 2.361 2.621 

59 1.296 1.671 2.001 2.391 2.662  119 1.290 1.660 1.980 2.360 2.621 

60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660  120 1.290 1.660 1.980 2.360 2.620 
Dari “Table of Percentage Points of the t-Distribution.” Biometrika, Vol. 32. (1941), p. 300. Reproduced by permission of the Biometrika Trustess 
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Lampiran 4 

PENGUJIAN ASUMSI KLASIK 

 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -38,100 9,834    

ROA 1,228 ,233 ,664 ,974 1,027 

Tobin's Q -,834 1,028 -,102 ,974 1,027 

a. Dependent Variable: TVA 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Uji Normalitas 
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Lampiran 5 

 

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,696a ,485 ,457 6,23303 

a. Predictors: (Constant), ROA, Tobin’s Q 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1352,121 2 676,061 17,402 ,000b 

Residual 1437,473 37 38,851   

Total 2789,594 39    

a. Dependent Variable: TVA 

b. Predictors: (Constant), ROA, Tobin’s Q 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -20,009 13,028  -1,536 ,133 

ROA ,991 ,238 ,536 4,161 ,000 

Tobin’s Q 1,610 ,744 ,279 2,165 ,037 

a. Dependent Variable: TVA 
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