






















PROSIDING MEBC 2017   FAKULTAS EKONOMI                                      

PENGEMBANGAN GREENPRENEURSHIP SEBGAI BAGIAN INTEGRAL DARI GCG UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

PENDAHULUAN 

Bank merupakan salah satu sub-sistem industri jasa keuangan. Bank disebut sebagai penggerak 

roda perekonomian dan salah satu leading indikator kestabilan tingkat perekonomian suatu 

Negara. Apabila bank mengalami keterpurukan, maka hal tersebut menjadi cerminan bahwa suatu 

Negara tersebut sedang dalam ekonomi yang kurang baik atau bahkan buruk. Belakangan ini, para 

bankir mulai menyadari bahwa Bank merupakan suatu bisnis yang berisiko. Risiko yang diterima 

oleh Bank adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa atau serangkaian peristiwa bersifat 

negatif dan tidak diinginkan terjadi yang dapat mengakibatkan kerugian, bukannya 

menguntungkan Bank sehingga sangat diharuskan bagi Bank untuk dapat menerapkan Manajemen 

Risiko. 

 Sebagaimana dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25PBI/2009 Tentang Penerapan 

Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif 

baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan 

Anak (Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, 2013:183). Dalam kalangan perbankan, implementasi 

manajemen risiko menjadi keharusan karena kebangkrutan sebuah bank dapat menimbulkan 

eksternalitas negatif yang sangat besar. 

Seiring dengan berkembangnya pasar keuangan khususnya di negara-negara maju, jenis risiko 

yang harus diantisipasi bank menjadi semakinbertambah (Consultative Paper II Bank Indonesia, 

2007:1). Di dalam dokumen Market Risk Amandements Committee merekomendasikan dua 

pendekatan untuk mengukur risiko, yaitu Standard Approach (Suvervisory Model) dan Internal 

Models Approach. Standard Approach menawarkan pendekatan pengukuran Risiko Pasar serta 

perhitungan modal yang terstandardisir untuk seluruh bank. Disamping relatif sederhana, 

standardisasi tersebut dapat mengurangi beban pelaporan oleh bank serta memberikan acuan bagi 

pengawas dalam melakukan verifikasi. 

Committee juga menyediakan opsi bagi bank untuk menerapkan Internal Models Approach yang 

memberi keleluasaan bagi bank untuk menggunakan metode pengukuran risiko yang 

dikembangkan dari model-model pengelolaan risiko internal (Internal Risk Management Models) 

dalam menghitung kebutuhan modal. Inti dari Internal Model adalah penghitungan Value at Risk 

(VAR), dimana kerugian maksimum yang mungkin timbul dari suatu portofolio dalam suatu 

interval waktu tertentu dikuantifisir pada tingkat probabilitas tertentu. Bank yang aktif melakukan 
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transaksi trading perlu menghitung VAR secara rutin untuk membatasi eksposur dalam jangka 

waktu pendek (Consultative Paper II Bank Indonesia, 2007:2). 

Risiko pasar atau dikenal juga dengan risiko harga, terkait dengan instrument yang diperdagangkan 

di berbagai pasar keuangan. Value at Risk (VAR) merupakan ukuran risiko pasar guna memastikan 

agar Bank memiliki modal yang dapat memenuhi ketentuan minimum CAR yang ditentukan oleh 

Bank Indonesia. VAR adalah perkiraan potensi kerugian maksimum akibat risiko harga, dengan 

interval kepercayaan 99%. Artinya dalam 99% kejadian, potensi kerugian maksimum lebih kecil 

dari jumlah tersebut. (Laporan Tahunan Bank Danamon, 2005:71). 

Jorion (1997) dalam bukunya menyebutkan bahwa penerapan metode Value at Risk merupakan 

bagian dari manajemen risiko. Value at Risk dapat didefinisikan sebagai estimasi kerugian 

maksimum yang akan didapat selama periode waktu (time period) tertentu dalam kondisi pasar 

normal dan tingkat kepercayaan (confidence level) tertentu. Value at Risk (VAR) merupakan 

ukuran risiko (Sunaryo, 2009:35). 

Risiko itu sendiri adalah kerugian, sehingga satuan VAR dinyatakan dalam rupiah (Rp). Sunaryo 

(2009:35) dalam bukunya menyebutkan bahwa pada tahun 1994, J.P. Morgan mempopulerkan 

konsep value at risk (VaR) sebagai alat ukur risiko. Value at Risk (VAR) adalah kerugian yang 

dapat ditoleransi dengan tingkat kepercayaan (keamanan) tertentu. Ada tiga metode utama untuk 

menghitung Value at Risk yaitu metode parametrik (disebut juga metode varian-kovarian), metode 

simulasi Monte Carlo dan simulasi historis. Ketiga metode mempunyai karakteristik dengan 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Metode varian-kovarian mengasumsikan bahwa 

return berdistribusi normal dan return portofolio bersifat linier terhadap return aset tunggal. Kedua 

faktor ini menyebabkan estimasi yang lebih rendah terhadap potensi volatilitas aset atau portofolio 

di masa depan. VAR dengan metode simulasi Monte Carlo mengasumsikan bahwa return 

berdistribusi normal yang disimulasikan dengan menggunakan parameter yang sesuai dan tidak 

mengasumsikan bahwa return portofolio bersifat linier terhadap return aset tunggal. Value at Risk 

dengan simulasi historis adalah metode yang mengesampingkan asumsi return yang berdistribusi 

normal maupun sifat linier antara return portofolio terhadap return aset tunggal. Metode Historical 

dan Simulation dapat menjelaskan perubahan dalam semua faktor pasar yang mempengaruhi harga 

option, dan proses revaluasi memungkinkan risiko pasar option yang akan lebih akurat diukur 

untuk perubahan yang lebih besar pada faktor pasar (Wiley, 2006:48). Wiley menyebutkan dalam 

perbandingan ketiga metode bahwa model VAR dengan menggunakan Historical (Historical 
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Simulation) dan model Simulation (Monte Carlo Simulation) memiliki persamaan, terkecuali pada 

proses programming-nya. Memang pada dasarnya banyak penelitian yang menyebutkan bahwa 

model Monte Carlo Simulation memerlukan teknik komputasi yang lebih rumit. 

 

LANDASAN TEORI 

Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi 

keuangan yang terjadi  selama tahun buku yang bersangkutan yang dibuat oleh manajemen sebagai 

suatu laporan atas berbagai peristiwa keuangan perusahaan dengan tujuan untuk  

mempertanggungjawabkan  tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik 

perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai  laporan kepada pihak-

pihak diluar perusahaan antara lain para kreditur, para bankers, para investor, dan pemerintah 

dimana perusahaan tersebut berdomisili. 

Menurut Warsono (2003:27-29)  Jenis-jenis laporan keuangan berdasarkan informasi  yang 

dikandungnya bisa dibagi  dalam tiga laporan keuangan utama, yaitu neraca, laporan laba/rugi, 

dan laporan aliran kas perusahaan. Adapun dua macam  bentuk laporan  keuangan utama yang 

kebanyakan disusun setiap satu atau setengah tahun sekali  oleh suatu perusahaan adalah  neraca 

(balance sheets) dan laporan laba rugi (income statement). 

Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:4) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat  bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi 

serta menunjukkan pertanggungjawaban (steward ship) manajemen atas penggunaan sumber-

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan 

keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan. 

Industri Perbankan 

Brealey and Myers dalam Suhartono (2003:20) menyatakan bahwa: “Banks handling payments 

and receipts in foreign currency, executing the purchase or sale of treasury securities, or acting 

as custodian for securities. Of course, banks also lend money or give firms the option to borrow 

under a line credit". 

Pengertian tersebut mencerminkan dua peran bank sekaligus baik sebagai perantara keuangan 
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(financial intermidiate) maupun sebagai institute of economic development (Abdullah, 2003:17). 

Mengingat bahwa bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas 

dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan 

masyarakat. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor: 10 tahun 1998: “Bank wajib memelihara 

tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas 

manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 

bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Secara periodik bank-bank 

wajib menyampaikan laporan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam rangka penilaian 

tingkat kesehatan dan kinerjanya. Bank-bank dituntut transparan dengan kewajiban untuk 

menyediakan informasi kepada pihak nasabah baik yang berhubungan transaksi yang dilakukan 

oleh nasabah ataupun informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank. Sehingga kinerja 

perbankan dapat diketahui oleh segala pihak yang berkepentingan dengan bank yang 

bersangkutan. 

Return 

Alasan utama seseorang melakukan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam 

konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut return (Tandelilin, 2010:9). 

Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk melakukan investasi. 

Keuntungan ataupun kerugian investasi akan bergantung pada perubahan harga dan jumlah aset 

yang dimiliki. Return harapan investor atas suatu investasi yang dilakukannya merupakan 

kompensasi atas biaya kesempatan (opportunity cost) dan risiko penurunan daya beli akibat adanya 

pengaruh inflasi. 

Return saham dapat dihitung harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Semakin pendek periodenya 

misalkan harian, maka sebaiknya perhitungan return menggunakan model geometri yang 

memberikan continuously compound return. Menurut Jogiyanto (2003:147) mengukur return dan 

risiko untuk sekuritas tunggal memang penting, tetapi bagi manajer portofolio return dan risiko 

seluruh sekuritas di dalam portofolio lebih diperlukan. Return realisasi portofolio merupakan rata-

rata tertimbang dari return-return realisasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. 

Disamping perhitungan diatas, perhitungan return harapan juga bisa dilakukan dengan dua cara 

lainnya yang dikenal sebagai perhitungan rata-rata aritmatik (arithmetic mean) dan rata-rata 

geometrik (geometric mean). Kedua metode tersebut sesuai untuk menghitung suatu rangkaian 
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aliran tertentu, misalnya return aset selama 5-10 tahun berturut-turut. Jika dilakukan perhitungan, 

maka hasil perhitungan return dengan metode geometric mean lebih kecil dari hasil perhitungan 

metode arithmetic mean. Hal ini dikarenakan perhitungan geometric mean merupakan perhitungan 

yang bersifat pelipatgandaan (compounding) dari aliran return selama periode tertentu dan juga 

karena metode ini merefleksikan variabilitas return dalam suatu periode tertentu. 

Risiko 

Risiko bisa didefinisikan dalam berbagai cara. Sebagai contoh, risiko bisa didefinisikan sebagai 

kejadian yang merugikan (Hanafi,2009:1). Risiko identik dengan ketidakpastian, bahaya, dan 

kerugian. Ketidakpastian ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehati-hari. Sebagai contoh 

sederhana, misalnya mengenai cuaca. Hari ini bisa hujan, namun juga bisa tidak hujan. Risiko yang 

kita hadapi adalah kita akan kehujanan. Begitu juga dalam berinvestasi, seorang investor pasti akan 

menghadapi risiko. 

Risiko investasi bisa diartikan sebagai kemungkinan terjadinya perbedaan antara return aktual 

dengan return yang diharapkan (Tandelilin,2010:47). Oleh karena itu, seorang investor harus dapat 

mencari alternatif investasi, yang mana dapat menawarkan risiko tertentu dengan tingkat return 

yang tinggi maupun investasi yang menawarkan tingkat return tertentu dengan risiko terendah. 

Dalam konteks portofolio, Halim (2005:43) menyebutkan bahwa risiko dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

1. Risiko Sistematis (systematic risk) 

Merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi, karena fluktuasi risiko 

ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat memengaruhi pasar secara keseluruhan. 

Risiko ini bersifat umum dan berlaku bagi semua saham dalam bursa saham yang 

bersangkutan. 

2. Risiko tidak Sistematis (unsystematic risk) 

Merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena risiko ini 

hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Fluktuasi risiko ini besarnya berbeda-

beda antara satu saham dengan yang lainnya sehingga masing-masing saham memiliki tingkat 

sensitivitas yang berbeda terhadap setiap perubahan pasar. 

Value At Risk 

VAR dapat diartikan ukuran kerugian terburuk yang diharapkan akan terjadi pada horizon waktu 

tertentu pada kondisi pasar yang normal dengan tingkat kepercayaan tertentu (Ghozali, 2007:6). 
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Fitari (2013) menyebutkan bahwa Value at Risk (VaR) adalah kerugian maksimum yang bisa 

ditolerir oleh suatu perusahaan dengan tingkat kepercayaan tertentu. Value at Risk biasanya 

digunakan oleh lembaga keuangan atau bank untuk mengukur risiko, walaupun sebenarnya Value 

at Risk adalah suatu konsep umum yang dapat diterapkan untuk berbagai hal. Value at Risk dapat 

digunakan untuk menjawab berapa besar kerugian yang bisa dialami oleh suatu perusahaan selama 

kurun waktu investasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. 

Secara sederhana, Value at Risk menurut Harper dalam Maruddani dan Purbowati (2009) ingin 

menjawab seberapa besar (dalam persen atau sejumlah uang tertentu) investor dapat merugi selama 

waktu investasi t dengan tingkat kepercayaan (1-α). Investor dapat menggunakan nilai Value at 

Risk sebagai salah satu tolak ukur untuk dapat menetapkan seberapa besar target risiko. Salah satu 

hal penting dalam perhitungan Value at Risk adalah jenis metode yang digunakan. Hanafi 

(2009:149) menyebutkan ada tiga teknik perhitungan Value at Risk yaitu Metode Historis, Metode 

Analitis, dan Simulasi Monte Carlo. Ketiga metode ini tentu saja memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Metode historis menggunakan menggunakan data masa lalu untuk 

menghitung Value at Risk. Metode analitis menggunakan model tertentu untuk mengestimasi 

Value at Risk. Value at Risk dengan simulasi Monte Carlo menurut Sopiana (2011), 

mengasumsikan bahwa return berdistribusi normal yang disimulasikan dengan parameter yang 

sesuai dan tidak mengasumsikan bahwa return portofolio bersifat linier dengan aset tunggalnya.  

 

METODE 

Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini perusahaan yang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam 

sektor perbankan. 

Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

termasuk dalam sektor perbankan, yaitu 38 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah teknik purposive sampling yaitu, teknik pengambilan sampel berdasarkan 

kriteria-kriteria penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam sub sektor Perbankan Bursa 

Efek Indonesia periode 2013. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 29 perusahaan. 
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Teknik Analisis Data 

Uji Asumsi Klasik 

Pemilihan model terbaik dengan menggunakan analisis regresi berganda haruslah memenuhi 

beberapa asumsi klasik. Asumsi klasik yang akan diperiksa adalah asumsi multikolinearitas, 

autokorelasi, heterokedastisitas, dan asumsi normalitas. 

1. Uji Multikolinieritas 

Masalah multikolinieritas dianggap sebagai suatu kelemahan yang dapat mengurangi keyakinan 

dalam uji signifikansi konvensional terhadap penaksir kuadrat terkecil. Dalam suatu model 

regresi seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi korelasi maka 

terdapat gejala multikolinieritas. Menurut Singgih (2002:206-207) uji data dikatakan bebas 

multikolinieritas apabila : 

1. Nilai VIF disekitar atau dibawah angka 10  

2. Angka Tolerence mendekati 1 

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji asumsi bahwa data haruslah bersifat bebas, dalam 

pengertian bahwa data pada periode tertentu tidak dipengaruhi ataupun mempengaruhi data 

pada periode sebelumnya ataupun pada periode sesudahnya. Apabila terjadi gejala autokorelasi, 

pengujian dengan menggunakan uji t statistik dan uji F statistik sudah tidak efektif lagi. 

Bilamanaa uji ini tetap dilaksanakan maka hasil kesimpulan yang didapat akan bersifat 

meragukan. Pengujian terhadap autokorelasi dapat dilakukan dengan uji statistik Durbin 

Watson. 

Cara mendeteksi adaya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian 

terhadap nilai up Durbin Watson (Uji DW) (Algifari, 2000:89). Kriteria pengujia Durbin 

Watson dapat dilihat pada tabel I berikut ini : 

Tabel I Kriteria Pengujian Autokorelasi 

DW Kesimpulan 

> dari 1,08 Ada autokorelasi 

1,08 dan 1,66 Tanpa kesimpulan 

1,66 dan 2,34 Tidak ada autokorelasi 

2,34 dan 2,92 Tanpa kesimpulan 

> dari 2,92 Ada autokorelasi 

                  Sumber : (Algifari, 2000:89) 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dari uji heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas. Jika varian berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas. (Singgih, 2002:208) 

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heterokesdastisitas adalah dengan 

melihat plot graft yang dihasilkan oleh program SPSS. Dasar pengambilan keputusannya 

adalah: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi 

Heterokedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. (Imam, 2001:69) 

4. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau 

residual berdistribusi normal. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan 

uji kenormalan data. Uji kenormalan data atau distribusi normal dilakukan untuk mengetahui 

apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependent, variabel independent atau keduanya 

mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

normal atau mendekati normal (Singgih, 2002:34). 

Uji normalitas data dapat dilakukan dengan program SPSS, yaitu dengan menggunakan Normal 

Probability Plot. Dalam pengujian ini ditunjukkan penyebaran titik-titik dan garis diagonal yang 

terbentang antara variabel dependent dan variabel independent. Dasar pengambilan keputusan 

adalah: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. (Imam, 2001:76). 
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Teknik Analisa Data 

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik melalui program 

SPSS, rumus statistik yang digunakan adalah Linear Multiple Regression (Regresi Linear 

Berganda), dimana fungsinya: 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Y = return saham 

X1 = SBI 

X2 = VAR 

 a = Konstanta 

 b1 = Koefisien Regresi SBI 

 b2 = koefisien regresi VAR 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan alat uji yaitu : 

a) Uji F 

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel 

dependent (Y) secara bersama-sama. Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 95% dengan derajat kebebasan (df)=(k-1) (n-k) atau tingkat 

kesalahan/alpha (x) = 5 %. Jika pvalue Fhitung < 0,05 maka hipotesis nol (Ho) ditolak. 

b) Uji t 

Uji ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independent (X) terhadap 

variabel dependent (Y) secara parsial. Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah adalah 95% dengan derajat kebebasan (df) = (n - k) atau alpha (a) = 5 

%. Jika pvalue thitung < 0,05, maka hipotesis nol (Ho) ditolak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

 Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel II berikut ini. 
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Tabel II Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.002 .002  -1.131 .268   

var .013 .010 .247 1.299 .206 .969 1.032 

sbi .029 .025 .218 1.145 .263 .969 1.032 

a. Dependent Variable: return 

Sumber : Data diolah, 2014 

Berdasarkan hasil uji multikoliniearitas pada tabel 5.2 diperoleh hasil nilai VIF untuk X1 (SBI) 

sebesar 1,032 dan VIF untuk X2 (VAR) sebesar 1,032. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai 

VIF lebih kurang dari 10 yang artinya bahwa model regresi tidak ada gejala multikolinearitas. 

2. Uji Autokorelasi 

Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel III berikut ini. 

Tabel III Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .299a .089 .019 .00089 1.634 

a. Predictors: (Constant), sbi, var 

b. Dependent Variable: return 

                  Sumber : Data diolah 2014 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang bisa dilihat pada tabel III diperoleh nilai Durbin Watson 

sebesar 1,634, berdasarkan tabel 4.1 maka hasil nilai Durbin Watson yang diperoleh berada 

diantara nilai 1,08 < DW < 1,66 yang berada pada area tidak ada kesimpulan. Berdasarkan hasil 

tersebut maka persamaan regresi bisa dilanjutkan karena data yang digunakan adalah data 

sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang bersifat valid. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini bisa dilihat pada gambar I berikut ini. 
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Gambar I Hasil Uji Heterokedastisitas 

                                             Sumber : Data diolah, 2014 

Berdasarkan hasil analisis data pada gambar I menunjukkan bahwa tidak ada pola tertentu yang 

menunjukkan bahwa adanya gejala heterokedastisitas. Sehingga persamaan regresi bisa dikatakan 

tidak ada gejala heterokedastisitas. 

4. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas pada penelitian ini bisa dilihat pada gambar II berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Hasil Uji Normalitas 

                                                  Sumber : Data diolah, 2014 



PROSIDING MEBC 2017   FAKULTAS EKONOMI                                      

PENGEMBANGAN GREENPRENEURSHIP SEBGAI BAGIAN INTEGRAL DARI GCG UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar II menunjukkan bahwa titik pada plot mengikuti 

garis lurus dan tidak ada yang menyimpang, sehingga menunjukkan bahwa data pada penelitian 

ini berdistribusi normal. 

Hasil Analisis Regresi 

1. Uji F 

Hasil uji F pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel IV berikut ini. 

Tabel IV Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 2 .000 1.277 .296a 

Residual .000 26 .000   

Total .000 28    

a. Predictors: (Constant), sbi, var 

b. Dependent Variable: return 

              Sumber : Data diolah, 2014 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel IV diperoleh nilai probabilitas F hitung 0,296 lebih besar dari 

0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa SBI dan Var secara bersama-sama tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham perusahaan sektor perbankan yang listed di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2013. 

2. Uji t 

Hasil uji t pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel V berikut ini. 

Tabel V Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.002 .002  -1.131 .268   

var .013 .010 .247 1.299 .206 .969 1.032 

sbi .029 .025 .218 1.145 .263 .969 1.032 

a. Dependent Variable: return 

Sumber : Data diolah, 2014 

Berdasarkan tabel V maka diperoleh persamaan regresi yaitu : 

Y = -0,002 + 0,029 X1 + 0,013 X2 
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Nilai konstanta sebesar -0,002 menunjukkan bahwa jika variabel SBI dan VAR tidak mengalami 

perubahan maka nilai return saham akan turun sebesar 0,002 satuan. Sedangkan nilai koefisien X1 

sebesar 0,029 menunjukkan jika SBI naik satu satuan maka nilai return saham akan naik 0,029 

satuan. Nilai koefisien X2 sebesar 0,013 menunjukan jika VAR naik satu satuan maka nilai return 

saham akan naik 0,013 satuan. 

Hasil uji t pada tabel V menunjukkan bahwa nilai probabilitas t hitung X1 sebesar 0,263 > 0,05 

dan nilai probabilitas t hitung X2 sebesar 0,206 > 0,05 artinya SBI dan VAR tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap return saham perusahaan sektor perbankan yang listed di bursa efek 

Indonesia untuk periode tahun 2013. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut : 

1. SBI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham perusahaan sektor perbankan 

yang listed di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2013. 

2. Value At Risk (VAR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham perusahaan 

sektor perbankan yang listed di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2013. 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian maka diajukan saran sebagai berikut : 

1. Bagi manajemen perusahaan walaupun hasil analisis menunjukkan bahwa SBI dan VAR 

tidak berpengaruh terhadap return saham, pihak manajemen tetap harus memperhatikan 

kedua variabel tersebut. Pada tahun 2013 kondisi perekonomian Indonesia mengalami 

pertumbuhan sehingga kedua variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 

2. Faktor laporan keuangan dan faktor makro sepertinya lebih mempunyai pengaruh terhadap 

return saham perusahaan sektor perbankan yang listed di Bursa Efek Indonesia periode tahun 

2013. 
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