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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tidak akan lepas dari rujukan penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan 

memilki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam 

objek yang akan diteliti. 

a. Murni dan Sabijono (2018) 

 Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh CAR, LDR, NPL, DER, dan ROE terhadap Nilai Perusahaan pada 

sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel terikat yang 

digunakan adalah Nilai Perusahaan. Sedangkan untuk variabel bebas yang 

digunakan adalah CAR, LDR, NPL, DER, dan ROE. Metode analisis data yang 

dipilih untuk digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Sampel dan 

populasi yang diteliti adalah sektor Perbankan yang datanya diambil dari 

Indonesia Capital Market Directory (ICMD) dan Indonesia Stock Exchange 

(IDX) berupa data laporan keuangan tahunan. Hasil yang didapat dari penelitian 

yang dilakukan oleh Murni dan Sabijono (2018) adalah DER, CAR, dan NPL 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan LDR dan ROE 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 Antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu memiliki beberapa 

persamaan dan perbedaan. Persamaan yang dimiliki anatara lain peneliti sekarang 
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dan peneliti terdahulu antara lain menggunakan LDR, NPL, dan DER sebagai 

variabel independen. Dan juga menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel 

dependen. Selain itu peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis regresi 

berganda yang mana peneliti sekarang juga menggunakannya. Pengujian hipotesis 

juga menjadi salah satu faktor kesamaan antara peneliti sekarang dan peneliti 

terdahulu. Sedangkan untuk perbedaan yang dimiliki keduanya ialah peneliti 

terdahulu tidak menunjukkan pengukuran nilai perusahaannya menggunakan apa 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan perhitungan PBV untuk mengukur 

nilai perusahaan. Populasi yang dipilih oleh peneliti terdahulu hanya 1 negara saja 

sedangkan peneliti sekarang 2 negara. Sedangkan itu tahun penelitian pun 

berbeda. Peneliti sekarang melakukan penelitian pada tahun 2013-2017 sedangkan 

peneliti terdahulu melakukan penelitian 2006-2015. 

b. Wicaksana dkk (2018) 

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh signifikan ROA, EPS, dan DER terhadap nilai perusahan dalam daftar 

perusahaan yang terdaftar di LQ45 BEI periode 2013-2016. Variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Sedangkan variabel 

independen yang digunakan adalah ROA, EPS dan DER. Sampel yang dipilih 

yaitu perusahaan yang terdaftar di LQ-45 BEI periode 2013-2016. Teknik analisis 

data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh 

dari penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana dkk (2018) adalah ROA dan DER 

berpengaruh secara signifikan. Sedangkan EPS tidak berpengaruh secara 

signifikan. 
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 Peneliti terdahulu dan peneltiti sekarang memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaan yang dimiliki oleh peneliti sekarang dan peneliti terdahulu 

yaitu sama-sama menggunakan nilai perusahan yang diukur oleh PBV sebagai 

variabel dependen. Selain itu variabel independen mereka sama-sama 

menggunakan rasio DER. Teknik analisis data yang digunakan antara peneliti 

terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan teknik analisis regresi 

linear berganda. Teknik pengujian hipotesis juga menjadi faktor kesamaan anatara 

peneliti terdahulu dan peneliti sekarang. Perbedaan yang dimiliki di dalam 

penelitian mereka yaitu sampel yang digunakan berbeda. Peneliti sekarang 

menggunakan 2 negara sedangkan peneliti terdahulu hanya di 1 negara saja. 

Selain itu perbedaan diantara keduanya yaitu tahun penelitian. Tahun penelitian 

peneliti sekarang yaitu 2013-2017. Sedangkan peneliti terdahulu melakukan 

penelitian pada tahun 2013-2016.  

c. Halimah dan Komariah (2017) 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ROA, 

CAR, NPL, dan BOPO terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian ini variabel 

dependen yang digunakan nilai perusahaan, sedangkan variabel independen yang 

digunakan adalah ROA, CAR, NPL, dan BOPO. Sampel yang digunakan adalah 

bank umum go public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari 2011-2015 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik anailisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Halimah dan Komariah (2017) adalah ROA, CAR, 

dan LDR berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 
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NPL dan BOPO  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan 

bank umum go public tahun 2011-2015.  

 Antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu memiliki persamaan dan 

perbedaan didalam penelitian yang dilakukannya. Persamaan yang terdapat anatar 

peneliti sekarang dengan penelitian yang dilakukan oleh Halimah dan Komariah 

(2017) antara lain yaitu peneliti sekarang menggunakan variabel independen yang 

sama dengan peneliti terdahulu. Variabel independen yang digunakan yaitu NPL, 

LDR, dan BOPO. Selain itu baik peneliti sekarang dan peneliti terdahulu 

menghitung nilai perusahaan sama-sama menggunakan  Price to Book Value 

(PBV). Untuk perbedaan yang dimiliki oleh peneliti sekarang dan peneliti 

terdahulu yaitu antara lain sampel yang digunakan oleh peneliti sekarang berbeda. 

Peneliti sekarang menggunakan 2 negara, sedangkan peneliti terdahulu 

menggunakan 1 negara. Tahun penelitian yang dipilih antara kedua peneliti pun 

berbeda. Peneliti sekarang memilih tahun penelitian 2013-2017, sedangkan 

peneliti terdahulu memilih tahun penelitian 2011-2015. 

d. Samosir (2017)  

 Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh kebajikan utang dan 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII) selama periode 2013-2015. Di dalam penelitian ini variabel yang digunakan 

adalah profitabilitas, kebijakan hutang sebagai variabel independen dan nilai 

perusahaan sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah perusahaan 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2013-2015 dan memilki data yang 

lengkap sesuai dengan penelitian yang diperlukan. Data di analisis dengan analisis 



13 

 

 
 

metode regresi linear berganda. Hasil dari penelitian Samosir (2017) adalah 

berpengaruh signifikan positif baik yang variabel profitabilitas dan juga kebijakan 

hutang.  

 Antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu memiliki beberapa 

persamaan dan perbedaan. Persamaan yang dimiliki dari keduanya yaitu sama-

sama menggunakan variabel dependen nilai perusahaan, yang diukur dengan 

Price to Book Value (PBV). Menggunakan independen yang sama yaitu Debt to 

Equity Ratio (DER) yang mana untuk peneliti terdahulu digunakan untuk 

mengukur kebijakan hutang. Serta persamaan yang lainnya adalah sama-sama 

menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 Selain memilki persamaan, peneliti sekarang dan peneliti terdahulu juga 

memilki perbedaan. Sampel yang di pilih oleh peneliti terdahulu hanya untuk satu 

negara saja sedangkan peneliti sekarang meneliti 2 negara yang tergabung di 

ASEAN. Selain itu peneliti terdahulu memilih aspek manufaktur untuk menjadi 

populasinya sedangkan untuk peneliti sekarang menggunakan aspek perbankan 

sebagai populasinya. Tahun penelitian yang di pilih peneliti sekarang yaitu tahun 

2013-2017 berbeda dengan peneliti terdahulu yaitu 2013-2015. 

e. Suranto dkk (2017)  

 Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis 

pengaruh struktur modal dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan nilai perusahaan yang diukur dengan PBV sebagai 

variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah struktur modal 
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yang diukur dengan DER, kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dan NPL. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 31 perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 yang dipilih melalui 

purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif 

dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suranto 

dkk (2017) adalah DER berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 

ROA berpengaruh secara signifikan, sedangkan NPL tidak memiliki pengaruh 

secara signifikan. 

 Peneliti sekarang dan peneliti terdahulu memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaan yang dimiliki antara peneliti sekarang dan peneliti 

terdahulu yaitu sama-sama menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel 

dependen. Menggunakan DER dan NPL sebagai variabel independen. Selain itu, 

menggunakan teknik analisis data regresi linear beganda baik peneliti terdahulu 

dan peneliti sekarang. Peneliti terdahulu menggunakan pengujian hipotesis begitu 

pula peneliti sekarang. Untuk perbedaan yang dimiliki oleh peneliti sekarang dan 

peneliti terdahulu yaitu populasi yang digunakan berbeda. Peneliti sekarang 

menggunakan 2 negara sedangkan peneliti terdahulu menggunakan 1 negara saja. 

Selain itu tahun penelitian antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu juga 

berbeda. Peneliti sekarang memilih menggunakan tahun penelitian 2013-2017. 

Sedangkan peneliti terdahulu 2013-2015. 

f. Rahardjo dan Murdani (2016) 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

antara kinerja keuangan yang diukur dengan BOPO dan pengungkapan CSR 
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perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 2010-2014. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

random sampling dengan jumlah sampel terpilih sebanyak 80 perusahaan BUMN 

di BEI selama 5 tahun. Data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda dan diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS v20. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa variabel kinerja keuangan yang diukur dengan BOPO dan 

pengungkapan CSR berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu memiliki beberapa 

persamaan dan perbedaan. Persamaan yang dimiliki oleh peneliti sekarang dengan 

peneliti terdahulu antara lain yaitu sama-sama menggunakan pengukuran Biaya 

Operasional Pendapatan Operasioanal di variabel independennya. Menggunakan 

teknik sampling random atau jenuh, dan juga menganalisis sama-sama 

menggunakan regresi linier berganda. Untuk perbedaan yang dimiliki oleh peneliti 

terdahulu dan peneliti sekarang antara lain yaitu tahun penelitian yang berbeda, 

peneliti sekarang meneliti dari tahun 2013-2017 sedangkan peneliti terdahulu dari 

tahun 2010-2014. Selain itu perbedaan yang dimiliki oleh peneliti sekarang dan 

peneliti terdahulu yaitu populasi penelitian. Peneliti sekarang menggunakan 

populasi perbankan konvensional sedangkan peneliti terahulu menggunakan 

perusahaan BUMN. 

g. Repi dkk (2016) 

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh ROA, ROE, 

risiko perusahaan, LDR, dan NPL terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian ini 

menggunakan variabel dependen yaitu nilai perusahaan, sedangkan variabel 
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independennya yaitu ROA, ROE, risiko perusahaan, LDR, dan NPL. Sampel yang 

digunakan adalah 14 perusahaan perbankan yang sesuai kriteria yang di tentukan 

oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi berganda yang sebelumnya di uji dengan asumsi klasik. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Repi dkk (2016) adalah menghasilkan ROA, risiko 

perusahaan, dan LDR berpengaruh signifikan terhadap nilai peusahaan. 

Sedangakan ROE dan NPL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai 

perusahan. 

 Antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu memilki beberapa 

persamaan dan perbedaan. Persamaan yang dimilki oleh peneliti sekarang dengan 

peneliti terdahulu antara lain yaitu sama-sama menggunakan variabel independen 

Loans to Deposit Ratio (LDR) dan Non Performing Loans (NPL). Sama juga 

dalam cara penghitungan nilai perusahaan menggunakan Price to Book Value 

(PBV). Pengujian hipotesis juga menjadi salah satu faktor kesamaan antara 

peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu. Perbedaan yang ada diantara peneliti 

sekarang dengan peneliti terdahulu yaitu terletak pada pemilihan sampel. Peneliti 

terdahulu hanya menggunakan 1 negara saja sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan 2 negara. Tahun penelitian yang digunakan peneliti sekarang yaitu 

2013-2017 berbeda dengan peneliti terdahulu yaitu 2015-2016. 

h. Kurtaran dkk (2015) 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana tujuan 

perusahaan dapat tercapai. Variabel dependen yang digunakan di dalam penelitian 

ini adalah nilai perusahaan. Variabel independen yang digunakan adalah tingkat 
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persediaan, tingkat piutang, modal, margin laba operasi, margin laba bersih, 

profitabilitas, aset, rasio hutang ekuitas, dan rasio suku bunga. Sampel yang 

digunkan adalah 45 perusahaan Uzbek dalam indeks BIST-100 dalam periode 

2008-2012. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 

berganda. Hasil yang di peroleh dari penelitian yang dilakukan oleh Kurtaran dkk 

(2015) adalah profitabilitas memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai 

perusahaan. Sedangkan variabel lainnya tidak memiliki hubungan yang signifikan 

dengan nilai perusahaan. 

 Peneliti sekarang dan peneliti terdahulu memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaan yang dimiliki oleh peneliti sekarang dengan peneliti 

terdahulu adalah sama-sama menggunakan rasio DER sebagai variabel 

independen. Selain itu variabel dependen antara peneliti sekarang dan peneliti 

terdahulu sama yaitu nilai perusahaan. Teknik analisis yang digunakan juga sama 

yaitu analisis regresi berganda. Untuk perbedaan antara kedua peneliti yaitu 

sampel yang pilih berbeda. Untuk peneliti terdahulu memilih 45 perusahaan yang 

terdapat di Uzbek. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan perusahaan 

perbankan di Indonesia dan Filipina. Selain itu tahun penelitian yang digunakan 

oleh peneliti sekarang yaitu 2013-2017 berbeda dengan peneliti terdahulu yaitu 

2008-2012. 

i. Pantow dkk (2015) 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pertumbuhan 

penjualan, ukuran perusahaan, ROA, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan 

yang tercatat pada Indeks LQ-45. Pada penelitian ini variabel dependen yang 
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digunakan yaitu nilai perusahaan, sedangkan variabel independen yang digunakan 

yaitu pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, ROA, dan struktur modal yang 

diukur dengan DER. Sampel yang digunakan adalah 20 perusahaan yang dipilih 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah uji regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Pantow dkk (2015) adalah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ROA dan struktur modal 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 Antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu memiliki persamaan 

dan perbedaan. Persamaan yang dimilki oleh peneliti sekarang dengan peneliti 

terdahulu yaitu antara lain variabel independen yang digunakan oleh peneliti 

terdahulu yaitu struktur modal yang diukur dengan DER merupakan variabel 

independen yang digunakan oleh peneliti sekarang. Peneliti terdahulu 

menggunakan pengujian hipotesis yang mana peneliti sekarang juga 

menggunakannya. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada sampel yang di 

pilih oleh masing-masing peneliti. Peneliti terdahulu hanya menggunakan sampel 

dari 1 negara sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel dari 2 negara. 

Selain itu perbedaan yang terdapat penilai terhadap nilai perusahaan bukan 

dengan PBV. Tahun penelitian yang digunakan oleh peneliti sekarang yaitu 2013-

2017 berbeda dengan peneliti terdahulu yaitu 2009-2013. 
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j. Sumarningsih (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel CAR, 

NPL, NPM, ROA, BOPO, LDR terhadap harga saham secara simultan dan parsial 

pada perusahaan perbankan yang go public. Dalam penelitian ini populasi yang 

digunkan oleh penguji adalah seluruh perusahaan perbankan yang go public dan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2008-2012. Dengan 

teknik purposive sampling perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian 

berjumlah 12 perusahaan perbankan yang sudah Go Public dan terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Hasil pengujian menemukan bahwa variabel CAR, NPL, 

NPM, ROA, BOPO, LDR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaan yang dimiliki antara peneliti sekarang dan peneliti 

terdahulu yaitu samasama menggunakan variabel independen NPL, BOPo dan 

LDR. Peneliti sekarang menggunakan uji hipotesis sama dengan peneliti 

terdahulu. Sedangkan untuk perbedaan yang dimiliki oleh peneliti sekarang 

dengan peneliti terdahulu yaitu tahun penelitian yang berbeda. Peneliti sekarang 

meneliti dari tahun 2013-2017. Dan untuk peneliti terdahulu meneliti dari tahun 

2008-2012. Untuk perbedaan lainnya yaitu peneliti sekarang memiliki populasi 2 

Negara yaitu Negara Indonesia dan Negara Filipina sedangkan untuk peneliti 

terdahulu hanya 1 Negara saja yaitu Indonesia. 

k. Mumtaz dkk (2013)  

 Tujuan utama dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara 

empiris apakah struktur modal perusahaan dengan ketergantungan yang besar1 
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pada hutang bank mempengaruhi kinerja keuangan dan kekayaan pemegang 

saham (nilai perusahaan). Penelitian ini menggunakan variabel dependen antara 

lain kinerja keuangan, nilai perusahaan dan volatilitas pengembalian. Sedangkan 

untuk variabel independen, peneliti menggunakan variabel ratio DER dan ukuran 

perusahaan. Sampel yang dipilih oleh peneliti adalah 83 perusahaan swasta di 

Pakistan yang dipilih dari indeks KSE 100. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah model regresi linear berganda. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

Mumtaz dkk (2013) menunjukan bahwa kinerja keuangan perusahaan secara 

signifikan dipengaruhi oleh struktur modal mereka sendiri. Selain itu, struktur 

modal suatu perusahaan berhubungan negatif dengan nilai perusahaannya dan 

juga meningkatkan tingkat risiko seiring dengan meningkatnya porsi utang dalam 

bauran modal. 

 Antara peneliti sekarang dan peneltiti terdahulu memiliki persamaan 

dan perbedaan. Persamaan yang dimiliki oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

sekarang antara lain sama-sama mengunakan variabel independen rasio DER. 

Menggunakan teknik analisis data yang sama yaitu regresi linear berganda. Selain 

itu untuk teknik ujinya sama-sama menggunakan teknik hipotesis. Perbedaan yang 

mereka miliki antara lain peneliti terdahulu menggunakan 3 variabel dependen 

sedangkang peneliti sekarang hanya 1 yaitu nilai perusahaan yang diukur oleh 

PBV. Sampel yang mereka pilih juga berbeda. Peneliti terdahu menggunaka 

perusahaan swasta di Pakistan, sedangkan peneliti sekarang menggunakan 

perusahaan perbankan di Indonesia dan Filipina. Selain itu tahun penelitian yang 
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digunakan peneliti sekarang yaitu 2013-2017 berbeda dengan peneliti terdahulu 

yaitu 2006-2009. 

l. Cuong dan Canh (2012)  

 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menyelidiki apakah ada 

leverage yang optimal dimana perusahaan dapat memaksimalkan nilainya. 

Penelitian menggunakan variabel dependen nilai perusahan yang mana diukur 

dengan ROE. Sedangkan variabel independennya struktur modal yang diukur 

dengan DER. Sampel yang dipilih adalah 92 perusahaan pemrosesan makanan 

laut di Vietman pada periode 2005-2010. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah model regresi ambang panel tingkat lanjut yang mana diterapkan untuk 

menguji efek ambang batas panel dari struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cuong dan Canh (2012) adalah hasil empiris 

menunjukan bahwa ada efek antara rasio utang dan nilai perusahaan. 

 Peneliti sekarang dan peneliti terdahulu memiliki beberapa persamaan 

dan perbedaan. Persamaan yang dimiliki oleh peneliti sekarang dan terdahulu 

antara lain sama-sama menggunakan menggunakan rasio DER sebagai variabel 

independennya. Selain itu peneliti terdahulu juga menggunakan pengujian 

hipotesis seperti peneliti sekarang. Teknik analisis data antara peneliti sekarang 

dan peneliti terdahulu sama-sama menggunakan model regresi. 

 Perbedaan yang dimiliki oleh peneliti sekarang dan peneliti terdahulu 

antara lain pengukurun nilai perusahaan peneliti dahulu menggunakan ROE 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan PBV. Sampel yang di ambil antara 

peneliti terdahulu dan peneliti sekarang pun berbeda. Peneliti terdahulu hanya 
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menggunakan 1 negara sedangkan peneliti sekarang menggunakan 2 negara. 

Tahun penelitian yang digunaka antara peneliti sekarang yaitu 2013-2017 berbeda 

dengan peneliti terdahulu yaitu 2005-2010. 

Tabel 2.1 

Matriks Penelitian 1 

No. PENULIS 
VARIABEL 

DER NPL LDR BOPO 

1. Murni dan 

Sabijono (2018) 

Significant  Significant  Tidak 

Significant 

 

2. Wicaksana dkk 

(2018) 

Significant     

3. Halimah dan 

Komariah (2017) 

 Tidak 

Significant 

Significant  Tidak 

Significant  

4. Samosir (2017) Significant     

5. Suranto dkk 

(2017) 

Tidak 

Significant 

Significant    

6. Rahardjo dan 

Murdani (2016) 

   Significant 

7. Repi dkk (2016)  Tidak 

Significant 

Significant   

8. Kutaran (2015) Significant     

9. Pantow dkk 

(2015) 

Significant     

10. Sumarningsih 

(2014) 

 Significant Significant Significant 

11. Mumtaz (2013) Significant     

12. Cuong & Canh 

(2012) 

Significant     

Sumber: Diolah Sendiri 

 

2.2 Landasan Teori 

a. Teori Sinyal 

Menurut Brigham dan Houston (2012) isyarat atau signal adalah suatu 

tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang 

bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa 

informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 



23 

 

 
 

merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan 

merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi 

pihak diluar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku 

bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau 

gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang 

bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya pada perusahaan. 

Ada beberapa definisi teori sinyal menurut para ahli (Ioaddakhil, 2014): 

1. T. C. Melewar  

Menyatakan teori sinyal menunjukan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal 

melalui tindakan dan komunikasi. Perusahaan ini mengadopsi sinyal-sinyal ini 

untuk mengungkapkan atribut yang tersembunyi untuk para pemangku 

kepentingan. 

2. Gallagher and Andrew 

Teori signalling dividen didasarkan pada premis bahwa manajemen tahu lebih 

banyak tentang keuangan masa depan perusahaan dibandingkan pemegang saham, 

sehingga dividen memberi sinyal propek perusahaan di masa depan. Penurunan 

dividen merupakan sinyal yang diharapkan.  

3. Scott Besley dan Eugene F. Brigham 

Sinyal adalah sebuah tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang 

memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manjemen memandang 

propek perusahaan. 

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis 

karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran 
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baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang 

bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. 

Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh 

investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan 

investasi. 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 (Jogiyanto, 2014). 

Signalling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai 

dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. 

Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri 

informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih 

banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar 

(investor dan kreditor). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai 

perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan 

harga yang rendah untuk perusahan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk 

mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar. 

Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah 

menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih menginterpretasikan dan 

menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal buruk 

(bad news). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi 

investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. 
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Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan 

mempunyai prospek yang baik di masa mendatang (good news) sehingga investor 

tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan 

bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. 

Dengan demikian hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan, 

kondisi keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan 

saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar. Pasar modal efisien didefinisikan 

sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua 

informasi yang relevan. 

Secara garis besar signalling theory erat kaitannya dengan ketersediaan 

informasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi 

para investor, laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari analisis 

fundamental perusahaan. Pemeringkatan perusahaan yang telah go public 

lazimnya didasarkan pada analisis rasio keuangan ini. Analisis ini dilakukan untuk 

mempermudah interprestasi terhadap laporan keuangan yang telah disajikan oleh 

manajemen (Kretarto, 2013). 

b. Nilai Perusahaan 

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan atau 

kekayaan, terutama bagi para pemegang sahamnya, terwujudnya berupa upaya 

peningkatan atau memaksimalkan nilai pasar atas harga saham perusahaan yang 

bersangkutan. Tujuan ini bersifat garis besar, karena pada praktiknya tujuan itu 

senantiasa dipengaruhi oleh keputusan–keputusan dibidang keuangan. Untuk bisa 



26 

 

 
 

mencapai tujuan tersebut, perusahaan perlu menentukan beberapa keputusan. 

Tujuan dari keputusan tersebut adalah untuk memaksimalkan nilai perusahan. 

Menurut Brigham dan Houston (2012), nilai perusahaan merupakan 

nilai sekarang (present value) dari free cash flow di masa mendatang pada tingkat 

diskonto sesuai rata-rata tertimbang biaya modal. Free cash flow merupakan cash 

flow yang tersedia bagi investor (kreditur dan pemilik) setelah memperhitungkan 

seluruh pengeluaran untuk operasional perusahaan dan pengeluaran untuk 

investasi serta aset lancar bersih. Sedangkan menurut Gitman dan Zutter (2015), 

nilai perusahaan adalah nilai aktual per lembar saham yang akan diterima apabila 

aset perusahaan dijual sesuai harga saham. Ada lagi pendapat dari Martono dan 

Harjito (2012) bahwa memaksimalkan nilai perusahaan disebut sebagai 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (stakeholder wealth maximation) 

yang dapat diartikan juga sebagai memaksimumkan harga saham biasa dari 

perusahaan (maximazing the price of the firm’s common stock). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai 

perusahaan adalah perbandingan hasil kenerja perusahaan yang dapat terlihat dari 

laporan keuangan, dimana nilai perusahaan merupakan nilai sekarang dari aliran 

kas bebas di masa mendatang pada tingkat diskonto rata-rata tertimbang biaya 

modal. Memaksimumkan nilai perusahaan berarti memaksimumkan kemakmuran 

pemegang saham melalui maksimalnya harga saham biasa perusahaan. 

Riadi (2017) menjelaskan bahwa nilai perusahaan adalah persepsi 

investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan 

harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi dan 
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meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini 

namun juga pada propek perusahaan di masa mendatang. Memaksimalkan nilai 

perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan 

memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan tujuan utama 

perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai 

dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, 

maka kesejahteraan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai 

perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. 

Menurut Sudana (2013), rasio penilaian adalah rasio yang terkait 

dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar 

modal (go public). Rasio penilaian memberikan informasi seberapa besar 

masyarakat menghargai perusahaan, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli 

saham dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Menurut 

Yulius dan Tarigan (2012) mengatakan bahwa terdapat beberapa konsep nilai 

yang menjelaskan nilai suatu perusahan yaitu: 

a. Nilai Nominal 

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar 

perseroan, disbutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis 

secara jelas dalam surat saham kolektif. 

b. Nilai Pasar 

Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar 

menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan 

dijual di pasar saham. 
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c. Nilai Intrinsik 

Nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak, karena mengacu kepada 

perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai 

instrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai 

perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan 

keuntungan di kemudian hari. 

d. Nilai Buku 

Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. 

Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antar total aset dan total utang 

dengan jumlah saham yang beredar. 

e. Nilai Likuidasi 

Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua 

kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat dihitung dengan cara yang 

sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang 

disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi. 

Menurut Weston dan Copeland (2013) pengukuran nilai perusahaan 

terdiri dari: 

a. Price Earning Ratio 

Price Earning Ratio (PER) adalah perbandingan antara harga saham perusahaan 

dengan earning per share dalam saham. PER adalah fungsi dari perubahan 

kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar PER, 

maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. PER dapat dihitung dengan rumus: 
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b. Price to Book Value (PBV) 

Price to book value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai 

buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan 

prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu 

perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah 

modal yang diinvestasikan. 

    
                      

                           
 

c. Tobins’ Q 

Alternatif lain yang digunakan dalam mengukur nilai perusahaan adalah 

menggunkan metode Tobins’ Q yang dikembangkan oleh James Tobin. Tobins’ Q 

dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai 

buku ekuitas perusahaan. Rasio ini merupakan konsep yangsangat berharga 

karena menunjukan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil 

pengembalian dari setiap dolar investasi incremental. Tobins’ Q dihitung dengan 

membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku entitas 

perusahaan. Rumusnya sebagai berikut: 

  
       

       
 

Keterangan: 

Q : nilai perusahaan 

EMV (nilai pasar ekuitas) : closing price saham x jumlah saham yang beredar 

D : nilai buku dari total hutang 
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EBV : nilai buku dari total asset 

Dalam penelitian ini penulis memilih mengukur nilai perusahaan 

dengan Price to Book Value (PBV) karena price book value banyak digunakan 

dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, ada beberapa keunggulan 

PBV yaitu nilai buku merupakan ukuran yang stabil dan sederhana yang dapat 

dibandingkan dengan harga pasar. Keunggulan kedua adalah PBV dapat 

dibandingkan antar perusahaan sejenis untuk menunjukan tanda mahal/murahnya 

suatu saham. Rasio ini dapat memberikan gambaran potensi pergerakan harga 

suatu saham sehingga dari gambaran tersebut, secara tidak langsung rasio PBV ini 

juga memberikan pengaruh terhadap harga saham. 

c. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunkan untuk menilai 

utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh 

utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk 

mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik 

perusahaan (Horne dkk, 2012). Rasio ini juga disebut dengan rasio pengungkit 

(leverage) yaitu menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang. Ratio Debt to 

Total Equity Ratio menurut Sutrisno (2012) merupakan imbangan hutang yang 

dimiliki perusahaan dengan modal sendiri.  

Fahmi (2015) mendefinisikan debt to equity ratio adalah ukuran yang 

dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya 

jaminan yang tersedia untuk kreditor. Sedangkan menurut Gitman dan Zutter 

(2015), DER merupakan rasio untuk mengukur proporsi dari kewajiban dan 
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ekuitas dalam membiayai aset perusahaan. Lain halnya dengan Kasmir (2014) 

yang menyatakan bahwa debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan 

untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara 

membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh 

ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 

peminjam (kredior) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini 

berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk 

jaminan. Rumus untuk mencari DER dapat digunakan perbandingan antara total 

hutang dengan total ekuitas sebagai berikut (Kasmir, 2014): 

                     
                  

                
 

DER dapat digunakan untuk melihat struktur modal suatu perusahaan 

karena DER yang tinggi menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak 

memanfaatkan hutang–hutang relatif terhadap ekuitas. Semakin tinggi DER 

mencerminkan resiko perusahan relatif tinggi karena perusahaan dalam operasi 

relatif tergantung terhadap hutang dan perusahaan memilki kewajiban untuk 

membayar bunga hutang akibatnya para investor cenderung  menghindari saham-

saham yang memiliki nilai DER yang tinggi. 

Namun, penggunaan hutang tidak selaluu berdampak negatif bagi 

perusahaan. Perusahaan dengan hutang yang kecil sekilas terlihat menguntungkan 

namun hal ini tidaklah benar, kita perlu mempertimbangkan jumlah uang yang 

telah diinvestasikan oleh pemegang saham. Sedangkan perusahaan yang dalam 

operasinya menggunakan hutang akan memiliki EBIT yang sama dalam setiap 

kondisi. Walaupun dalam penggunaan hutang ini perusahaan akan dikenakan 
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bunga dalam kondisi usahanya namun bunga akan dikurangkan dengan EBIT 

untuk mendapatkan laba kena pajak. Bunga ini juga dapat menjadi pengurang 

pajak, penggunaan utang akan mengurangi kewajiban pajak dan menyisakan laba 

operasi yang lebih besar bagi investor perusahaan. 

d. Non Performing Loan (NPL) 

Dalam melakukan pemberian kredit kepada nasabah, bank akan 

dihadapkan pada risiko kredit yang tidak mampu dibayar oleh debitur sehingga 

menimbulkan kredit bermasalah. Menurut Ismail (2013), kredit bermasalah yaitu 

suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau 

seluruh kewajibannya kepada bank seperti telah diperjanjikan. Setiap bank harus 

mampu mengelola kreditnya dengan baik dalam memberikan kredit kepada 

masyarakat maupun dalam pengembalian kreditnya sesuai dengan syarat dan 

ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kredit bermasalah. 

Kasmir (2014) berpendapat bahwa rasio yang digunakan untuk menilai 

kinerja keuangan dalam mengelola kredit bermasalah adalah rasio NPL (Non 

Performing Loan). Non performing loan atau yang disingkat NPL adalah rasio 

antara jumlah total kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, 

terhadap total kredit (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015). Untuk 

menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran 

tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit kedalam lima golongan, 

berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tahun 2005 yaitu: 

a. Kredit digolongkan lancar jika pembayarannya tepat waktu, 

perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan sesuai perjanjian. 
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b. Kredit digolongkan dalam perhatian khusus jika terdapat tunggakan 

pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari. 

c. Kredit digolongkan kurang lancar jika terdapat tunggakan pembayaran 

pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 120 hari. 

d. Kredit digolongkan diragukan jika terdapat tunggakan pembayaran 

pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari. 

e. Kredit digolongkan macet jika terdapat tunggakan pembayaran pokok 

dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari. 

Menurut Kasmir (2014) kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan 

oleh 2 faktor yaitu: 

1. Pihak Perbankan (Kreditur) 

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan 

keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan sengan rasio-rasio 

yang ada. Selain itu dapat terjadi juga akibat kolusi dari pihak analisis kredit 

dengan pihak debitur sehingga analisis datanya tidak objektif. 

2. Pihak Debitur 

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh debitur diakibatkan 2 hal yaitu: 

a. Adanya unsur kesenjangan. Artinya debitur sengaja tidak mau 

membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan 

dengan sendirinya macet. 

b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur memiliki kemauan untuk 

membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena 

musibah (force major). 
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Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum 

memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon 

debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang 

telah disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis yang 

cermat, risiko kredit bermasalah juga mungkin terjadi. Tidak ada satu pun bank di 

dunia ini yang tidak memiliki kredit bermasalah, karena tidak mungkin dari semua 

kredit yang disalurkan semuanya lancar. Menurut Ismail (2013) upaya 

penyelesaian kredit bermasalah yaitu dengan cara: 

1. Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani 

kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan 

kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai iktikad baik 

akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran 

pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. 

Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur 

dapat membayar kembali kewajibannya. 

2. Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit 

dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah 

dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan 

persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang 

dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan 

persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat 

menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. 
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3. Restructuring merupakan upaya dilakukan oleh bank dalam 

menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur 

pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. 

4. Kombinasi 

a. Rescheduling dan Restructuring 

Upaya gabungan antara rescheduling dan restructuring dilakukan misalnya, bank 

memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini 

dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan 

memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja, serta diberikan 

tambahan waktu agar total angsuran perbulan menurun, sehingga debitur mampu 

membayar angsuran. 

b. Rescheduling dan Reconditioning 

Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka 

waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, 

maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat 

membayar kewajibannya. 

c. Restructuring dan Reconditioning 

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keinginan bunga atau pembebasan 

tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah. 

d. Rescheduling, Restructuring, dan Reconditioning 

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal yang dilakukan 

oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dang tunggakan 

bunga dibebaskan. 
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5. Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank 

untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan 

penjualan agunan yang dimilki oleh bank. Hasil penjualan agunan 

diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban 

atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, 

akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan hasil 

penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur 

diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktinya, bank tida 

dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas 

kerugian hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan 

membebankan kerugian tersebut ke dalam kerugian bank. 

Adapun kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen NPL dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.2 

Kriteria Peringkat Komponen NPL 1 

NPL Nilai Risiko Predikat Risiko 

≤ 10% 1 Sangat Baik 

10% < NPL ≤ 15% 2 Baik 

15% < NPL ≤ 20% 3 Cukup 

20% < NPL ≤ 25% 4 Tidak Baik 

25% < NPL 5 Sangat Tidak Baik 

Sumber : SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

Semakin kecil NPL maka semakin kecil pula risiko kredit yang 

ditanggung oleh pihak bank. Bank dalam melakukan kredit harus melakukan 

analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. 

Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan 

kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. 
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Bank melakukan peminjaman dan pengikatan terhadap agunan untuk 

memperkecil risiko kredit. Praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari 

NPL suatu bank tidak boleh melebihi 5%. Menurut Ismail (2013), rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

    
                 

            
       

e. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Likuiditas menurut Darmawi (2014) adalah suatu istilah yang dipakai 

untuk menunjukkan persediaan uang tunai dan aset lain yang dengan mudah 

dijadikan uang tunai. Alat ukur likuiditas yang sering digunakan adalah rasio LDR 

(Loan to Deposit Ratio). LDR adalah salah satu ukuran likuiditas dari konsep 

persediaan yang berbenruk rasio pinjaman deposit (Darmawi, 2014). 

Menurut Kasmir (2014), LDR (Loan to Deposit Ratio) adalah rasio 

yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan 

dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. 

Sedangkan menurut Pandia (2012), Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan 

seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan (depositor) untuk 

memberikan pinjaman kepada para nasabahnya. Dengan kata lain jumlah uang 

yang dipergunakan untuk memberi pinjaman adalah uang yang berasal dari titipan 

para penyimpan. 

Dendawijaya (2012) mendefinisikan Loan to Deposit Ratio adalah 

ukuran seberapa jauh kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dan 

yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. Koch dkk (2014) menyebutkan bahwa many bank and bank 
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analyst monitor loan to deposit ratio as a general measure of liquidity. Artinya, 

semua bank dan analis bank melihat Loan to Deposit Ratio sebagai alat ukur dari 

likuiditas bank. 

Selain itu Mangasa Augustinus Sipahutar dalam bukunya menyatakan 

bahwa Loan to Deposit Ratio merupakan perbandingan antara kredit yang 

disalurkan perbankan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga. Indikator ini 

menjadi tolak ukur terhadap tingkat ekspansifitas perbankan dalam menyalurkan 

kredit. Loan to Depodit Ratio menjadi alat ukur terhadap fungsi intermediasi 

perbankan. Semakin tinggi indikator ini maka semakin baik pula perbankan 

melakukan fungsi intermediasinya, demikian pula sebaliknya semakin rendah 

indikator ini maka semakin rendah pula perbankan melakukan fungsi 

intermediasinya. 

Ketentuan loan to deposit ratio menurut Bank Indonesia pada Surat 

Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal tata cara 

penilaian tingkat kesehatan bank umum, menyatakan bahwa tingkat kesehatan 

bank untuk kepentingan semua pihak yang terkait, maka Bank Indonesia 

menetapkan: 

1. Untuk loan to deposit ratio sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit 

nol (0), artinya likuiditas bank tersebut tidak sehat. 

2. Untuk loan to deposit ratio dibawah 110% diberikan nilai kredit 100, 

artinya likuiditas bank dinilai sehat. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio LDR yang terlalu tinggi 

memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang 
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bersangkutan, hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk 

membiayai kredit menjadi semakin besar. Sebaliknya, jika loan to deposit ratio 

yang rendah menunjukan tingkat ekspansi kredit yang rendah dibandingkan 

dengan dana yang diterimanya. Adapun kriteria penilaian peringkat komponen 

LDR dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.3 

Kriteria Peringkat Komponen LDR 

LDR Nilai Risiko Predikat Risiko 

LDR ≤ 75% 1 Sangat Baik 

75% < LDR ≤ 85% 2 Baik 

85% < LDR ≤ 100% 3 Cukup 

100% < LDR ≤ 120% 4 Tidak Baik 

LDR > 120% 5 Sangat Tidak Baik 

Sumber: SE BI No 6/23/DPNP Tahun 2004 

LDR adalah rasio yang memperlihatkan komposisi jumlah kredit yang 

disalurkan dibandingkan dengan jumlah dan pihak ketiga dan modal sendiri yang 

digunakan. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan 

bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dan yang terhimpun 

banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Sehingga semakin tinggi 

LDR maka laba perusahaan semakin meningkat dengan asumsi bank tersebut 

mampu menyalurkan kredit dengan efektif, sehingga jumlah kredit macetnya akan 

kecil Kasmir (2014). Menurut Sudirman (2013), rasio ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

    
                          

                       
       

f. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Analisis rasio efisiensi operasional menurut Dendawijaya (2012) 

menggunakan perhitungan: 
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1. Biaya operasional adalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan 

usaha bank, yaitu biaya bunga, biaya valuta asing lainnya, niaya tenga 

kerja, penyusutan dan biaya lainnya. 

2. Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan 

hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar–benar diterima, 

seperti hasil bunga, provisi dan komisi, pendapatan valuta asing lainnya 

dan pendapatan lainnya. 

Masalah efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. 

Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 

keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan 

aktiva tersebut. Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan 

mengakibatkan ketidak mampuan bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat 

maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan 

sebagai modal usaha. Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama 

efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan yang optimal, 

penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan 

pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat 

(Kasmir, 2014). 

Pendapat dari Veithzal dkk (2013) yang mengartikan biaya operasional 

pendapatan operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Menurut 

Hasibuan (2013) mengemukakan pengertian Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan atau rasio biaya 
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operasional 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode 

yang sama. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 

Mei 2004, kategori peringkat yang akan diperoleh bank dari besaran nilai BOPO 

yang dimiliki adalah sebagai berikut:  

Tabel 2.4 

Kriteria Komponen BOPO 

Peringkat Predikat Besaran nilai BOPO 

1 Sangat Sehat 50-75% 

2 Sehat 76-93% 

3 Cukup Sehat 94-96% 

4 Kurang Sehat 96-100% 

5 Tidak Sehat >100% 

Sumber: Se BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

Baru-baru ini keluar Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/29/DKBU 

tanggal 31 Juli 2013 Biaya operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah 

rasio yang mengukur tentang perbandingan beban operasi terhadap pendapatan 

operasi untuk mengetahui tingkat efisiensi dan kemampuan bank tersebut dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya dengan membagi antara total beban 

operasional dan total pendapatan operasional yang dihitung per posisi (tidak 

disetahunkan). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/5/PBI/2013 

tanggal 24 Desember 2013. Nilai rasio BOPO yang ideal berada antara 50%-75% 

sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia harus memiliki BOPO maksimal 

85%. Jika sebuah bank memilki BOPO lebih dari ketentuan Bank Indonesia maka 

bank tersebut masuk ke dalam kategori tidak sehat dan tidak efisien. Rumus 

BOPO sebagai berikut (SE BI No. 15/29/DKBU):  
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g. Pengaruh DER terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Ang (2012) DER dapat digunakan untuk melihat struktur 

modal suatu perusahaan karena DER yang tinggi menandakan struktur 

permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap 

ekuitas. Perusahaan yang memiliki nilai rasio DER tinggi menandakan jika 

perusahaan tersebut dalam operasionalnya tergantung kepada penggunakan hutang 

dan perusahaan memiliki kewajiban membayar bunga atas hutang yang 

digunakan. Akibatnya aliran informasi yang di dapat para investor dari 

perusahaan menjadi negatif. Hal tersebut dapat mempengaruhi penilaian investor 

terhadap perusahaan. Rasio DER tidak hanya menunjukan bagaimana struktur 

modal dari suatu perusahaan, melainkan bagaimana kemampuan perusahaan 

membayar kewajibanya jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Aliran informasi dari 

pihak perusahaan kepada investor yang dapat dilihat dari laporan keuangan 

perusahaan akan menjadi tolak ukur penilaian investor untuk menunjukan apakah 

investor akan melanjutkan investasinya di perusahaan atau tidak. Tidak hanya itu 

saja, nilai DER yang tinggi juga akan berdampak terhadap nilai saham 

perusahaan. Masyarakat tidak akan berminat membeli saham yang memiliki nilai 

DER yang tinggi karena dapat menghambat pembayaran dividen dimasa yang 

akan datang. 

Sedangkan tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk 

memaksimalkan keuntungan atau kekayaan terutama bagi para pemegang 

sahamnya. Maka dari itu manajer perusahaan harus dapat memutar bagaimana 

penggunaan hutang sekecil apapun harus dapat menjadi Output aliran informasi 
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positif bagi para masyarakat. Bunga yang di dapat dari hutang dapat menjadi 

pengurang untuk pajak perusahaan. Hal ini lah yang dapat menjadi informasi 

positif bagi para pemegang saham. Dengan adanya penggunaan bunga sebagai 

penghapus tingkat pajak perusahaan yang tinggi akan menghasilkan nilai laba 

operasi yang tinggi pada akhirnya. Meski suatu perusahaan memiliki nilai DER 

yang tinggi tapi belum tentu aliran informasi yang di dapat oleh para pembeli 

saham ataupun pemegang saham akan menjadi negatif melainkan bisa menjadi 

positif. Jika hutang yang di dapat perusahaan digunakan untuk menambah aset 

maka nilai buku saham perusahaan akan menarik masyarakat untuk membeli di 

atas harga buku saham perusahaan. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan untuk mrnguji 

pengaruh DER terhdap nilai perusahaan. Penelitian Wicaksana dkk (2018), 

Samosir (2017), serta Murni dan Sabijono (2018) menemukan bahwa DER 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Ini berarti bahwa penurunan DER 

akan diikuti dengan kenaikan nilai perusahaan. Sebaliknya, kenaikan DER akan 

diikuti dengan penurunan nilai perusahaan. 

h. Pengaruh NPL terhadap Nilai Perusahaan 

Non performing loan atau yang disingkat NPL adalah rasio antara 

jumlah total kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap 

total kredit (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015). Sumber 

pendanaan perusahaan sebagian besar berasal dari pemberian kredit untuk nasabah 

bagi perusahaan perbankan. Keputusan-keputusan yang diambil dalam 

menentukan kebijakan peminjaman dana merupakan kunci keberlangsungan suatu 
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perusahaan. Hal ini juga dapat menjadi suatu sinyal yang diberikan perusahaan 

terhadap investor mengenai prospek perusahaan kedepannya. Pengontrolan yang 

baik dapat mengahalangi atau meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. 

Tingginya kredit bermasalah ini dapat menjadi sinyal negatif untuk para 

pemegang saham. Dikarenakan hal tersebut dapat menghambat perusahaan untuk 

meningkatkan aset maupun modalnya. Hal ini dapat terjadi karena, perusahaan 

harus dapat menutupi setiap kegagalan kredit yang terjadi. Di dalam perjanjian 

kredit terdapat 2 sumber keuangan yang menjadi pendanaan yang besar untuk 

perusahaan. Ada agunan dan bunga, jika dari kedua itupihak debitur tidak bisa 

membayar maka hal ini dapat berakhir dengan perusahaan harus menjual beberapa 

asetnya. 

Aset yang dijual belum tentu dapat menutupi semua kerugian yang 

terjadi. Hal tersebut dapat berakibat pada harga saham perusahaan. Harga saham 

perusahaan dapat jatuh di mata masyarakat. Tidak hanya itu penunggakan 

pembayaran dividen kepada para pemegang saham akan menjadi sinyal yang 

membuat perspektif investor menjadi buruk. Maka dari itu para manjer harus 

memikirkan setiap keputusan kredit yang diambil dan evaluasi yang baik terhadap 

nasabah pengaju kredit. Satu keputusan yang tidak dipikirkan secara matang akan 

menjadi bad signal bagi masyarakat terutama pemegang saham. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan untuk menguji 

pengaruh NPL terhadap nilai perusahaan. Penelitian Suranto dkk (2017) serta 

Murni dan Sabijono (2018) menemukan bahwa NPL berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Ini berarti bahwa peningkatan NPL akan diikuti dengan 
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kenaikan nilai perusahaan. Sebaliknya, penurunan NPL akan diikuti dengan 

penurunan nilai perusahaan.  

i. Pengaruh LDR terhadap Nilai Perusahaan 

Loan to deposit ratio (LDR) adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah 

dana masyarakat dan modal sendiri yang digunkan. LDR menggambarkan 

perbandingan antara kredit yang dikeluarkan bank dengan dana dari pihak ketiga. 

Rasio ini ada hubungannya dengan rasio 2 diatas yang mana rasio ini 

membandingkan rasio yang ada diatas. Pemberian kredit kepada nasabah harus 

imbang dengan nasabah yang menabung di perusahaan. Imbangnya pemasukan 

dan pengeluaran keuangan perusahaan akan menjadikan profitabilitas perusahaan 

tetap. Selain itu pendanaan dari pihak ketiga juga jalan maka perusahaan dapat 

mengoptimalkan kegiatan perusahaan. Hal ini dapat menjadi sinyal baik bagi para 

pemegang saham. Selain itu nilai sahampun akan mengalami pengaruh yaitu akan 

meningkat harga saham perusahaan. Maka perusahaan dapat mendapatkan 

penilaian yang baik dari masyrakat. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio LDR yang terlalu tinggi 

memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang 

bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk 

membiayai kredit menjadi semakin besar. Sebaliknya, jika LDR yang rendah 

menunjukan tingkat ekspansi kredit yang rendah dibandingkan dengan dana yang 

diterimanya. Pegeluaran uang perusahaan dalam bentuk kredit merupakan 

likuiditas yang dilakukan perusahaan perbankan dari penghimpunan dana dari 
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pihak ketiga maupun uang tabungan nasabah. Hal ini dapat berdampak kepada 

harga saham perusahaan. Maka dari itu akan menjadi aliran informasi yang baik 

untuk para pemegang saham atau pemilik perusahaan. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan untuk menguji 

pengaruh LDR terhadap nilai perusahaan. Penelitian Halimah dan Komariah 

(2017) serta Repi dkk (2016) menemukan bahwa LDR berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan. Ini berarti bahwa setiap peningkatan ratio LDR akan 

menurunkan nilai perusahaan. Sebaliknya, peningkatan nilai perusahaan akan 

menurunkan ratio LDR.  

j. Pengaruh BOPO terhadap Nilai Perusahaan 

Biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio yang 

mengukur tentang perbandingan beban operasi terhadap pendapatan operasi untuk 

mengetahui tingkat efisiensi dan kemampuan bank tersebut dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya dengan membagi antara total beban operasional dan total 

pendapatan operasional yang dihitung per posisi (tidak disetaunkan) (Surat Edaran 

Bank Indonesia No. 15/29/DKBU). Rasio ini berhubugan dengan kegiatan 

operasional perusahaan. Yang mana pengeluaran operasional dapat menjadi 

membludak jika tidak ada kontrol dari manajer perusahaan. Penekanan terhadapan 

beban operasional dan peningkatan pendapatan operasional menjadi aliran 

informasi baik bagi para investor maupun pemegang saham. Dikarenakan jika 

dibuat seperti ini maka laba operasional perusahaan akan stabil bahkan akan 

meningkat yang akan berdampak pada harga saham perusahaan. Nilai buku saham 
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perusahaan akan menjadi meningkat. Penelitian Sumarningsih (2014) menemukan 

bahwa BOPO berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 
Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 
 

2.4 Hipotesis Penelitian 

H1: Terdapat pengaruh DER secara signifikan terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Indonesia  

H2: Terdapat pengaruh NPL secara signifikan terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Indonesia 
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H3: Terdapat pengaruh LDR secara signifikan terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Indonesia 

H4: Terdapat pengaruh BOPO secara signifikan terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Indonesia 

H5: Terdapat pengaruh DER secara signifikan terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Filipina 

H6: Terdapat pengarug NPL secara signifikan terhadap nilai perusahan perbankan 

di Filipina 

H7: Terdapat pengaruh LDR secara signifikan terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Filipina 

H8: Terdapat pengaruh BOPO secara signifikan terhadap nilai perusahaan 

perbankan di Filipina 

H9: Terdapat perbedaan pengaruh DER secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan perbankan di Indonesia dan Filipina 

H10: Terdapat perbedaan pengaruh NPL secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan perbankan di Indonesia dan Filipina 

H11: Terdapat perbedaan pengaruh LDR secara signifikan terhadap nilai 

perusahan perbankan di Indonesia dan Filipina 

H12: Terdapat perbedaan pengaruh BOPO secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan perbankan di Indonesia dan Filipina.  


