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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah meluas ke berbagai aspek 

kehidupan manusia. Dampak dari globalisasi ini membuat kemudahan untuk 

berkomunikasi, mencari atau bertukar informasi, barang dan jasa, dan bahkan 

modal. Salah satunya yaitu dibidang pembiayaan yang tidak hanya berfokus pada 

sistem perbankan saja, dan dibidang investasi konvensional yang biasanya 

masyarakat cenderung menyebutnya sebagai investasi yang riil atau nyata seperti 

emas, bangunan, dan tanah yang dinilai oleh masyarat memberikan keuntungan 

besar serta minim akan resiko dan bersifat jangka panjang. Globalisasi 

menyajikan perspektif dan paradigma baru dalam bidang pembiayaan dan 

investasi, yakni melalui dunia pasar modal (Widoatmodjo, 2009:8). 

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kini mulai muncul 

dan maraknya investasi saham. Investasi saham ini memiliki tingkat resiko yang 

tinggi dan juga pengembalian yang tinggi pula. Investasi ini tidak sembarangan 

orang yang menerapkannya, dikarenakan banyak anggapan investasi saham ini 

terlalu beresiko dan maraknya investasi bodong yang merugikan masyarakat. 

Namun investasi saham ini masih menjadi hal yang sangat menarik bagi pebisnis, 

investor, bahkan orang awam. Dengan berbagai informasi yang didapatkan 

dengan mudah melalui internet, memberikan ilmu dan pembelajaran tentang dunia 

saham dan mulai berani bermain di bursa saham. 
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Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dan menjadi tolok ukur 

kemajuan perekonomian suatu negara (Tandelilin, 2010:61). Pasar modal menjadi 

salah satu wadah yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. 

Tranksaksi tersebut membuat orda perekonomian bergerak, dari sektor keuangan 

hingga sektor riil. Perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di pasar modal 

atau perusahaan go public akan mendapatkan sumber pendanaan baru yang dapat 

meningkatkan likuiditas perusahaan. 

Saham merupakan satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen 

finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dalam teori 

ekonomi, harga saham harus mencerminkan ekspektasi bagaimana kinerja 

perusahaan dimasa yang akan dating dan keuntungan perusahaan secara umum 

dapat mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi. Jika harga saham secara akurat 

mencerminkan faktor-faktor fundamental, maka harga saham dapat digunakan 

sebagai indikator aktivitas ekonomi dimasa yang akan datang (Maysami et all., 

2004 dalam Satoto dan Budiwati, 2013). 

Menurut Thobarry (2009) dalam Satoto dan Budiwati (2013), faktor utama 

yang menyebabkan harga saham berubah adalah dengan adanya persepsi yang 

berbeda dari masing-masing investor sesuai dengan informasi yang dimiliki. 

Menurut Chen (1991) masih dalam jurnal yang sama, investor dipengaruhi oleh 

informasi fundamental dan teknikal. Informasi fundamental adalah informasi 

kinerja dan kondisi internal perusahaan yang cenderung dapat dikontrol seperti 

ukuran perusahaan, sedangkan informasi teknikal adalah informasi kondisi makro 
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tingkat pergerakan suku bunga, nilai tukar mata uang, inflasi, indeks saham di 

pasar dunia, serta kondisi keamanan dan politik. Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi harga saham adalah variabel ukuran perusahaan, dimana ukuran 

yang mengklasifikan besar kecilnya suatu perusahaan melalui aset yang dimiliki, 

penjualan serta kapitalisasi pasar. Semakin besar ukuran perusahaan tersebut yang 

dapat dilihat dari total aktiva maka harga saham akan semakin tinggi, sedangkan 

jika ukuran perusahaan semakin kecil, maka harga saham semakin rendah. 

Pasar modal dan perbankan merupakan dua unsur yang memiliki peranan 

penting dalam system keuangan dan perekonomian suatu negara. Kedua unsur itu 

juga memiliki karakteristik yang sama yaitu mudah rentan terhadap perubahan 

yang terjadi dibidang lainnya seperti bidang sosial, politik dan keamaan didalam 

negeri maupun luar negeri (Suta, 2000 dalam Marryane Donna (2009)). 

Investor dalam melakukan aktivitas perdagangan saham di suatu negara 

harus memperhatikan situasi moneter dan pergerakan variabel makro ekeonomi 

seperti nilai tukar, tingkat inflasi, suku bunga dan ukuran perusahaan. Keadaan 

ekonomi dengan adanaya naik turun variabel makro suatu negara dapat 

mempengaruhi harga saham, khususnya dalam sektor perbankan. Bank Indonesia 

sebagai bank sentral berkewajiban melaksanakan kebijakan moneter, yaitu dengan 

mengontrol stabilitas perekonomian agar tidak mengalami inflasi maupun deflasi 

(Suparmoko, 2006:136). 

Perusahaan sektor Perbankan dijadikan sebagai objek penelitian 

dikarenakan sektor tersebut menjadi salah satu sektor perusahaan yang mengalami 
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kenaikan saham diatas sektor pertambangan dan masih menjadi primadona sejak 

awal tahun 2017. Dilansir dari wartaekonomi.co.id per bulan Juni 2017, 

pergerakan saham sektor keuangan sejak awal tahun 2017 menunjukkan 

keperkasaannya. Berdasarkan data BEI, pertumbuhan saham sektor keuangan 

meningkat 2,97% melebihi pertumbuhan IHSG yang hanya naik 1,77%. Dikutip 

dari www.kontan.co.id, per bulan Februari 2018, IHSG ditutup naik 0,28% 

menjadi 6.523,45. Namun, IHSG sudah merosot 2,35% selama dua pekan terakhir 

atau sejak menyentuh rekor tertinggi. Diperiode yang sama, mayoritas saham 

sectoral di BEI juga mengekor koreksi IHSG. Misalnya, indeks saham 

pertambangan terpangkas 5,67% diikuti saham sektor industri dasar minus 5,12% 

dan industri lain menyusut 4,81%. Ditengah fluktuasi itu, ada beberapa sektor 

saham yang masih tahan banting. Satu diantaranya adalah saham perbankan, yang 

justru menguat 0,59%. Saham perbankan satu-satunya sektor saham yang menguat 

ditengah koreksi mayoritas sektor di pasar modal domestik. 

Hal ini juga didukung dengan kenaikan suku bunga acuan BI 7-days repo 

rate sebesar 150 bps (basis poin) sejak bulan Mei 2018, dari 4,25% menjadi 

5,75% dan terus meningkat hingga bulan November menjadi 6,00%. Tentunya 

kenaikan suku bunga ini berdampak besar terhadap fundamental perbankan yang 

sensitif terhadap suku bunga. Namun, sektor Perbankan dalam negeri sudah 

mengantisipasi era suku bunga yang agresif seperti saat ini. Hal ini tercermin dari 

realisasi kredit perbankan per Agustus 2018 yang mencapai 12,12% secara year 

on year (yoy). Pertumbuhan kredit ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang 

tumbuh 11,34%. 

http://www.kontan.co.id/
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Tabel 1.1 Data Harga Saham Penutupan (Closing Price) Periode 2014 - 2017  

No Kode Nama Emiten 
Harga Saham (Closing Price) 

2014 2015 2016 2017 

1 AGRO 
Bank Rakyat Indonesia 

Agro Niaga Tbk 
101.0875 87.36629 271.5564 650.2384 

2 AGRS Bank Agris Tbk 138 110.5 92.83333 240.25 

3 ARTO 
Bank Artos Indonesia 

Tbk - - 150.9167 176.9167 

4 BABP 
Bank MNC 

Internasional Tbk 104.45 76.41667 -71.3333 56.83333 

5 BACA 
Bank Capital Indonesia 

Tbk 95.25 181.3333 198.25 204.9167 

6 BBCA Bank Central Asia Tbk 11843.75 13331.25 14331.25 19072.92 

7 BBHI 
Bank Harda 

Internasional Tbk - 116.5 93.75 159.83333 

8 BBKP Bank Bukopin Tbk 697.5 685.4167 613.75 605.8333 

9 BBMD 
Bank Mestika Dharma 

Tbk 1.630833 1.601 1.555833 1.453636 

10 BBNI 
Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk 5347.083 5497.5 5300.833 7454.167 

11 BBNP 
Bank Nusantara 

Parahyangan Tbk         

12 BBRI 
Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk 2131.25 2218.75 2264.583 3017.917 

13 BBTN 
Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk 1122.083 1181.667 1807.917 2813.333 

14 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk 105 117.9687 240.9166 343.5 

15 BCIC 
Bank J Trust Indonesia 

Tbk         

16 BDMN 
Bank Danamon 

Indonesia Tbk 4139.583 3840.833 3712.083 5452.917 

17 BEKS 
Bank Pembangungan 

Daerah Banten Tbk 23.87448 18.40722 38.08305 51.08333 

18 BGTG Bank Ganesha tbk - - 90.77778 103.6667 

19 BINA Bank Ina Perdana Tbk 191.4377 208.942 204.5658 1075 

20 BJBR Bank Jabar Banten Tbk 860 812.9167 1527.083 2314.167 

21 BJTM 
Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk 448.1667 459.5 523.1667 687.5 

22 BKSW 
Bank QNB Indonesia 

Tbk 299.3243 323.3727 268.6591 266.5814 

23 BMAS 
Bank Maspion 

Indonesia Tbk 331.8333 361 383.4167 398.5 
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Sumber: www.finance.yahoo.com, diolah 2018 

Sementara itu, dari sisi penghimpunan dana, rata-rata industri perbankan 

mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) lebih rendah dibandingkan 

kredit alias hanya tumbuh 6,88% yoy pada Agustus 2018. Adapun sisi rasio kredit 

bermasalah, OJK mencatat, non performing loan (NPL) bank berada di level 

2,74% per Agustus 2018. Rasio NPL tersebut naik tipis dari bulan Juli 2018 

24 BMRI 
Bank Mandiri (Persero) 

Tbk 5067.708 4943.75 5209.375 6727.083 

25 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 163.1667 173.5 196.1667 250.3333 

26 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 955.8333 647.6667 738.6667 1244.167 

27 BNII 
Bank Maybank 

Indonesia Tbk 274.1889 178.7009 293.2483 309.8254 

28 BNLI Bank Permata Tbk 1241.44 1158.825 612.2493 671.3063 

29 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 283.6667 413.5833 685 855.4167 

30 BSWD 
Bank of India Indonesia 

Tbk 2.8075 3.458636 2.3675 1.9071 

31 BTPN 
Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Tbk 4184.583 3207.917 2658.333 2647.5 

32 BVIC 
Bank Victoria 

International Tbk 123.6667 111.1667 102.9167 212.3333 

33 DNAR 
Bank Dinar Indonesia 

Tbk 202.1429 134 164.9167 295.6667 

34 INPC 
Bank Artha Graha 

International Tbk 86.41667 71.66667 87.75 92 

35 MAYA 
Bank Mayapada 

International Tbk 1275.363 1401.991 1956.743 2954.623 

36 MCOR 

Bank China 

Construction Bank Ind. 

Tbk 115.3058 168.7789 174.0057 246 

37 MEGA Bank Mega Tbk 2006.25 2753.333 2961.667 2931.667 

38 NAGA Bank Mitraniaga Tbk 172.1667 155.8333 191.6667 224 

39 NISP Bank OCBC NISP Tbk 718.9583 649.1667 779.1667 929.5833 

40 NOBU Bank Nationalnobu Tbk 764.5833 700.5833 534.1667 905 

41 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 947.5 1041.667 762.0833 1078.75 

42 PNBS Bank Panin Syariah Tbk 155.9167 244.9167 184.75 102 

43 SDRA 
Bank Woori Saudara 

Indonesia 1906 Tbk 1062.993 1110.103 1077.802 930.0442 

RATA-RATA 1257.525289 1253.893566 1254.089139 1676.993515 

http://www.finance.yahoo.com/
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sebesar 2,73%. Namun bila dibandingkan dengan bulan Agustus 2017 yang 

mancapai 3,04%, rasio NPL bank saat ini terbilang rendah. Kondisi tersebut 

mencerminkan dari sisi fundamental, industri perbankan masih menunjukkan 

pertumbuhan ditengah kondisi suku bunga menanjak. Menengok data Bloomberg 

per bulan September 2018, saham industri keuangan khususnya perbankan masih 

cukup menjanjikan (www.kontan.co.id).  

Ditambah lagi CNN Indonesia yang mengutip bahwa saham sektor 

pertambangan dan perbankan telah menjadi pilihan di tengah kondisi yang tidak 

pasti saat ini. Dengan adanya acuan yang bisa dikatakan dari sumber yang dapat 

diakui keabsahannya, tentu pasti para investor akan memburu dan 

menginvestasikan dana mereka pada dua sektor yang dijadikan sebagai pilihan 

alternatif ditengah gejolaknya pergerakan sektor lainnya yang melemah. 

1.2. Ruang Lingkup 

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan sesuai 

dengan tujuan penelitian, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Kriteria batasan yang diterapkan, diantara lain sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017 

2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham 

3. Variabel independen dalam penelitian ini adalah nilai tukar, tingkat 

inflasi, suku bunga, dan ukuran perusahaan. 

http://www.kontan.co.id/
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1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan jurnal-jurnal penelitian yang dijadikan sumber referensi oleh 

penulis, hasil penelitiannya menunjukkan beberapa perbedaan, dimana hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa tingkat inflasi dan suku bunga berpengaruh 

secara positif terhadap harga saham tetapi pada jurnal lain juga membuktikan 

bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Sedangkan pada variabel nilai tukar dan ukuran perusahaan menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif terhadap harga saham. Berdasarkan uraian diatas dan 

didasari dengan fenomena bisnis yang telah dijabarkan oleh penulis pada bagian 

latar belakang, dapat dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Terdapat research gap atau perbedaan penelitian dari jurnal-jurnal 

terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis mengenai variabel inflasi 

dan suku bunga terhadap harga saham. 

2. Adanya fluktuasi atau naik turunnya harga saham pada perusahaan 

perbankan tahun 2014-2017 yang menjadi objek penelitian ini. 

3. Ditengah kondisi pasar saham yang sedang mengalami penurunan, 

perusahaan perbankan menunjukkan peningkatan sahamnya yang justru 

menguat dan menjadi perusahaan pilihan dalam menanamkan saham. 

4. Seiring kenaikan suku bunga yang menanjak pada tahun 2018 ini, 

perusahaan perbankan masih menjanjikan karena menunjukkan 

pertumbuhannya dalam hal kredit perbankan yang mengalami kenaikan. 
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Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dibentuk pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017? 

2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017? 

3. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2017? 

5. Apakah nilai tukar, inflasi, suku bunga dan ukuran perusahaan 

berpengaruh secara berganda terhadap harga saham pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017?  

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjabaran latar belakang serta perumusan masalah tersebut, 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menguji apakah nilai tukar berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017 

2. Untuk menguji apakah inflasi berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017 
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3. Untuk menguji apakah suku bunga berpengaruh terhadap harga saham 

pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017 

4. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia 2014-2017 

5. Untuk menguji apakah nilai tukar, inflasi, suku bunga dan ukuran 

perusahaan berpengaruh secara berganda terhadap harga saham pada 

perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017.  

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan yang hendak dicapai untuk memberikan 

manfaat kepada pihak seperti:  

1. Bagi akademisi 

Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan yang nantinya dapat 

dijadikan literature penelitian selanjutnya. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini dapat menjadi suatu pertimbangan dalam pengelolaan dana 

perusahaan yang akan diinvestasikan ke pasar modal 

3. Bagi investor 

Penelitian ini menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan 

tentang investasi di pasar modal.  
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4. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharap mampu menjadi referensi guna meningkatkan 

literasi masyarakat yang pada akhirnya mampu meningkatkan keputusan 

penggunaan produk pasar modal. 

 


