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Abstract. This study aims to determine the effect of banking financial performance
on firm value. The author uses 12 samples of banking companies listed on the
Infobank15 Index with a time span during the first, second, third, and fourth quarters
of 2020. The research method used is explanatory research with data analysis using
panel data regression. The results showed that the financial performance of banks as
proxied by Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM), Operating Costs
on Operating Income (BOPO), Non Performing Loans (NPL), Return On Assets
(ROA), and Capital Adequacy Ratio (CAR) has a sufficient relationship with firm
value. The results of hypothesis testing simultaneously show that the indicators of
banking financial performance, namely LDR, NIM, BOPO, NPL, ROA, and CAR
have an effect on firm value. While the partial test results show that (NPL) has a
negative influence on firm value, while Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest
Margin (NIM), Operating Costs on Operating Income (BOPO), Return On Assets
(ROA) , and Capital Adequacy Ratio (CAR) has no effect on firm value.
Keywords: LDR, NIM, BOPO, NPL, ROA, CAR, Firm Value.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan
perbankan terhadap nilai perusahaan. Penulis menggunakan 12 sampel perusahaan
perbankan yang terdaftar di Indeks Infobank15 dengan rentang waktu selama kuartal
I, II, III, hingga IV Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah
explanatory research dengan analisis data menggunakan regresi data panel. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perbankan yang diproksikan
dengan Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional
pada Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Loan (NPL), Return On
Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki hubungan yang cukup
dengan nilai perusahaan. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa
indikator kinerja keuangan perbankan yakni LDR, NIM, BOPO, NPL, ROA, dan
CAR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil pengujian secara
parsial didapatkan hasil bahwa Non Performing Loan (NPL) memiliki perngaruh
yang negatif terhadap Nilai Perusahaan, sementara Loan to Deposit Ratio (LDR), Net
Interest Margin (NIM), Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO),
Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak memiliki
pengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
Kata Kunci: LDR, NIM, BOPO, NPL, ROA, CAR, Nilai Perusahaan.
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A.
Pendahuluan
Secara global perekonomian berkembang pesat saat ini, diiringi pasang surutnya permasalahan
mengenai ekonomi terjadi diseluruh penjuru dunia. Adanya permasalahan ekonomi ini membuat
masyarakat luas maupun perusahaan melakukan kegiatan investasi untuk mempertahankan
kestabilan ekonomi nya. Belakangan ini, dunia sedang digemparkan dengan kondisi
perekonomian yang kian merosot karena adanya isu yang muncul pada akhir tahun 2019 yakni
adanya virus bernama COVID-19 atau disebut juga sebagai coronavirus disease 2019
(Kementrian Kesehatan, 2020).
Sejak awal tahun yaitu triwulan I, hampir semua sektor yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia merasakan dampak dari COVID-19 dengan adanya penurunan yang terbilang cukup
drastis. Salah satu sektor yang terkena dampaknya yaitu sektor keuangan. Salah satu jenis
perusahaan di sektor keuangan yang menyebabkan sektor keuangan meningkat adalah
perusahaan perbankan. Sektor keuangan yang banyak peminatnya dari para investor salah
satunya yaitu sektor perbankan guna menanamkan modal investasi di pasar modal.
Dari fenomena COVID-19 ini, menunjukkan bahwa sesuatu yang berarti bagi suatu
perusahaan ialah naik turunnya dari harga saham, karena semakin besar harga saham perusahaan
maka semakin besar juga nilai perusahaannya. Dan kebalikannya, semakin kecil harga saham
perusahaan, semakin kecil juga nilai perusahaannya (Harjito, 2014).
Kinerja keuangan yaitu faktor salah satu yang bisa berpengaruh pada nilai perusahaan
(Anwar et al., 2010). Dapat menggunakan analisis kinerja keuangan untuk menganalisis kinerja
perusahaan. Apabila kinerja keuangan memperlihatkan hasil yang baik sehingga saham itu akan
disukai oleh investor dan berpengaruh pada nilai jual saham tersebut. Kinerja keuangan
perusahaan adalah alat yang dipakai oleh perusahaan guna dijadikan sebagai indikator dalam
menilai keberhasilan suatu perusahaan. Untuk alat analisis yang banyak digunakan perusahaan
pun menggunakan rasio keuangan ketika akan menganalisis laporan keuangan perusahaan itu.

Pada perusahaan perbankan analisis rasio yang bisa dipakai dalam mengukur
kinerja keuangan perbankan yaitu Loan to Deposit Ratio (LDR), Net Interest Margin
(NIM), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Net Performing Loan
(NPL), Return on Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR).
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan, sehingga tujuan
penelitian ini yakni sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Kinerja Keuangan Perbankan (LDR, NIM,
BOPO, NPL, ROA, CAR) terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan yang
Terdaftar di Indeks Infobank15 Periode Kuartal I, II, III dan IV Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Kinerja Keuangan Perbankan (LDR, NIM,
BOPO, NPL, ROA, CAR) terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan yang
Terdaftar di Indeks Infobank15 Periode Kuartal I, II, III dan IV Tahun 2020.
B.
Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini ialah explanatory research dengan
pendekatan asosiatif, dimana pada metode ini mempunyai tujuan guna mengetahui pengaruh
independent variable yaitu Kinerja Keuangan Perbankan terhadap dependent variable yaitu
Nilai Perusahaan serta memberikan penjelasan mengenai hubungan antar variabelnya.
Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni
pendekatan yang mempunyai tujuan guna mengetahui pengaruh maupun hubungan antar
variable.
Pada penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa data kuantitatif yakni suatu
penelitian yang menekankan pada pengujian variable penelitian dengan angka yang
menjalankan analisis data dengan metode statistik (Sugiyono, 2017). Data dalam penelitian ini
berupa data laporan keuangan triwulan lengkap dengan laporan auditor dari masing-masing
Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Indeks Infobank15 pada periode kuartal I, II, III, dan
IV Tahun 2020 yang terdapat pada situs www.idx.co.id.
Objek pada penelitian ini yakni kinerja keuangan perbankan yang diproksikan dengan
LDR (Loan to Deposit Rasio), NIM (Net Interest Margin), BOPO (Biaya Operasional
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Pendapatan Operasional), NPL (Non Performing Loan), ROA (Return On Assets), dan CAR
(Capital Adequacy Ratio) yang merupakan independent variable. Nilai Perusahaan yang diukur
dengan PBV (Price Book Value) yang merupakan dependent variable. Subjek pada penelitian
ini dilakukan pada berbagai perusahaan Perbankan yang terdaftar di Indeks Infobank15 periode
Tahun 2020.
Pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi
yang dimana dipakai guna memperoleh rekapitulasi laporan keuangan perusahaan yang ada
dalam website BEI (Bursa Efek Indonesia) serta BI (Bank Indonesia) dan juga memakai teknik
studi pustaka yang dimana dipakai serupa landasan teori dan penelitian terdahulu serta diperoleh
dari buku, artikel, jurnal, dan juga sumber tertulis yang lain untuk referensi yang berhubungan
dengan penelitian.
Populasi yaitu suatu wilayah yang memiliki suatu kualitas dan juga karakteristik tertentu
dalam suatu objek atau subjek yang digunakan untuk dipelajari sehingga nantinya dapat ditarik
kesimpulan (Sugiyono, 2017).
Pada penelitian ini populasi yang akan digunakan yaitu 15 Perusahaan Perbankan yang
terdaftar di Indeks Infobank15 pada periode kuartal I, II, III, dan IV Tahun 2020.
Sampel yaitu suatu bagian dari jumlah dan juga karakteristik yang dipunyai oleh
populasi yang akan diteliti (Sugiyono, 2017). Umumnya, terdapat dua teknik dalam
pengambilan sampel, yaitu Probability Sampling dan Non probability Sampling. Sampel yang
akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yang memiliki
tujuan agar mendapatkan sampel yang sesuai.
Operasional variabel yaitu objek atau nilai atau sifat yang mempunyai variasi tertentu
yang telah ditetapkan oleh penulis guna dipahami dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017).
Pada penelitian ini variable yang akan dipakai yaitu kinerja keuangan perbankan yang
diproksikan dengan LDR, NIM, BOPO, NPL, ROA,
CAR dan Nilai Perusahaan.
Teknik analisis data merupakan suatu pengelompokkan data yang didasarkan dari
variabel dan jenisnya, mentabulasi data didasarkan dari variabel keseluruhan data yang sudah
terkumpul, menyediakan data dari variabel dan melakukan pengukuran yang dilakukan guna
menjawab rumusan masalah dan juga menghitung uji hipotesis yang sudah dirumuskan oleh
peneliti (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini data yang dipakai yakni data panel, dimana
dalam data ini merupakan data gabungan dari data cross section dengan data time series
(Nuryanto & Pambuko, 2018).
Dalam penelitian ini memakai sampel
12 perbankan yang sudah terpilih didasarkan dari kriteria yang sudah ditentukan peneliti
dengan jumlah waktu sebanyak 4 triwulan, sehingga diperoleh sebanyak 48 observations. Uji
regresi data panel ini dilakukan guna mencari tahu hubungan independent variable yang terdiri
dari LDR (Loan to Deposit Ratio), NIM (Net Interest Margin), BOPO (Biaya Operasional
Pendapatan Operasional), NPL (Non Performing Loan), ROA (Return On Assets), dan CAR
(Capital Adequacy Ratio) terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Perbankan yang terdaftar
di Indeks Infobank15. Data akan diolah dengan memakai software Microsoft Office Excel dan
alat olah data statistik Eviews 9.
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C.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Uji Asumsi Klasik
Tabel 3.1 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Output Eviews Statistik Versi 9

Berdasarkan output yang dihasilkan dari pengujian normalitas diatas, didapatkan hasil
dari probabilitas Jarque- Bera adalah sebesar 0,574137 yang artinya nilai probabilitas JarqueBera lebih besar dari tingkat alpha sebesar 0,05. Sehingga bisa ditarik kesimpulan jika data
berdistribusi normal.

X1
X2
X3
X4
X5
X6

Tabel 3.2 Hasil Uji Multikolinearitas
X1
X2
X3
1.000000
-0.326270
0.506822
-0.326170
1.000000
-0.546221
0.506822
-0.546221
1.000000
0.280178
-0.441435
0.480103
-0.426007
0.599027
-0.957499
-0.438968
-0.00364
-0.270194

X4
0.280178
-0.441435
0.480103
1.000000
-0.559116
-0.166098

Sumber: Output Eviews Statistik Versi 9 (Data diolah)

Berdasarkan hasil dari pengujian multikolinearitas yang tertera pada tabel diatas, dapat
dilihat nilai koefisien dari antar independent variable lebih kecil dari 0,9. Hal ini dapat
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menyimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinearitas karena
sudah sesuai dengan kriteria dari pengujian ini yaitu nilai koefisiennya tidak lebih dari 0,9.
Tabel 3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6

Prob.
0.2742
0.5282
0.8629
0.2038
0.1192
0.0761
0.0738

Sumber: Output Eviews Statistik Versi 9
D.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan maupun parsial, menunjukkan bahwa
secara simultan terdapat pengaruh kinerja keuangan perbankan terhadap nilai perusahaan.
Sedangkan, secara parsial didapatkan hasil bahwa kinerja keuangan perbankan yang diproksikan
dengan LDR, NIM, BOPO, ROA, dan CAR tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai
perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di indeks infobank15 periode kuartal I,
II, III, dan IV Tahun 2020; NPL mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan perbankan yang terdaftar di indeks infobank15 periode kuartal I, II, III, dan IV
Tahun 2020.
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