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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Di Indonesia terdapat pasar modal yang bernama Bursa Efek Indonesia 

(BEI) atau Indonesian Stock Exchange (IDX). Salah satu sektor yang terdaftar di 

pasar modal adalah perbankan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 

1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bursa Efek Indonesia 

memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian negara, karena 

dapat memberikan sarana bagi masyarakat umum untuk berinvestasi dan sebagai 

sarana untuk mencari tambahan modal bagi perusahaan go public. 

Kegiatan investasi pada pasar modal umumnya dilaksanakan pada bursa 

saham. Bursa saham yang terdapat di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi media pertemuan antara pemilik dana 

(investor) dan pengguna dana (emiten). Pasar modal juga mempunyai fungsi 

sarana alokasi dana yang prduktif untuk memindahkan dana dari pemberi 

pinjaman ke peminjaman. Alokasi dana yang produktif terjadi jika individu yang 

mempunyai kelebihan dana dapat meminjamkannya keindividu lain yang lebih 

produktif yang membutuhkan dana (Jogiyanto Hartono, 2016 : 30).  
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Tabel 1.1 Return Saham pada Perbankan 

Pebankan 
RETURN SAHAM 

2015 2016 2017 2018 2019 

AGRO -0,058 2,979 0,361 -0,410 -0,329 

BBCA 0,013 0,165 0,413 0,187 0,288 

BBNI -0,180 0,107 0,792 -0,111 0,099 

BBTN 0,079 0,344 1,052 -0,104 -0,154 

BNII -0,178 0,988 -0,224 -0,220 0,010 

BNLI 0,372 0,413 0,126 0 1,016 

MEGA 0,638 -0,221 0,310 0,467 0,388 

NISP -0,063 0,624 -0,094 -0,544 -0,006 

         Sumber : www.idx.co.id 

Dari tabel diatas pada Bank Rakyat Argo Niaga Tbk (AGRO)  nilai return 

saham yang terjadi secara fluktuatif dengan nilai sebesar -0,058, 2,979, 0,360, -

0,410 dan -0,329. Nilai return saham terjadi fluktuatif pada Bank Central Asia 

Tbk (BBCA) dengan nilai sebesar 0,013, 0,165, 0,413, 0,18, dan 0,288. Nilai 

return saham terjadi fluktuatif pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

(BBNI) dengan nilai sebesar -0,180, 0,107, 0,792, -0,111, 0,099. Nilai return 

saham terjadi fluktuatif pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) 

dengan nilai sebesar 0,079, 0,344, 1,052, -0,104, dan -0,154. Nilai return saham 

terjadi fluktuatif pada Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) dengan nilai sebesar 

-0,178, -0,988, -0,224, -0,220, 0,010. Nilai return saham terjadi fluktuatif pada 

Bank Permata Tbk (BBCA) dengan nilai sebesar 0,372, 0,413, 0,126, 0 dan 

1,016. Nilai return saham terjadi fluktuatif pada Bank Mega Tbk (BBCA) dengan 

nilai sebesar 0,638, -0,221, 0,310, 0,467, dan 0,388. Nilai return saham terjadi 

fluktuatif pada Bank OCBC NISP Tbk (NISP) dengan nilai sebesar -0,063, 

http://www.idx.co.id/
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0,624, -0,094, -0,544, -0,006. Return saham akan mempengaruhi perkembangan 

bisnis bagi perusahaan apabila tidak ada pengembalian berupa keuntungan maka 

nilai perusahaan terhadap profitabilitasnya turun sehingga akan terancam 

perusahaan tersebut akan turun reputasinya yang akan menyebabkan hilangnya 

kepercayaan bagi investor yang akan menanamkan modalnya. 

Dengan analisis profitabilitasini, untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh rasio keuangan pada tingkat profitabilitas perbankan di Indonesia, 

maka dalam penelitian ini mengambil kasus pada bank go public dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2019 dengan menganalisis kinerja  untuk mengukur sejauh 

mana kemampuan perusahaan perbankan dalam menghasilkan laba. Beberapa 

bank di Indonesia seperti Bank Rakyat Argo Niaga Tbk (AGRO), Bank Central 

Asia Tbk (BBCA), Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII), 

Bank Permata Tbk (BNLI), Bank Mega Tbk (MEGA), Bank OCBC NISP (NISP) 

tercatat mengalami peningkatan profitabilitas yang diukur dengan Return On 

Asset (ROA). 
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Table 1.2 Return On Asset pada Perbankan 2015-2019 

Perbankan 
RETURN ON ASSET (ROA) % 

2015 2016 2017 2018 2019 

AGRO 1,55 1,49 1,45 1,54 0,31 

BBCA 3,8 4 3,9 4 4 

BBNI 2,6 2,7 2,7 2,8 2,4 

BBTN 1,61 1,76 1,71 1,34 0,13 

BNII 1,01 1,6 1,48 1,74 1,45 

BNLI 0,2 -4,9 0,6 0,8 1,3 

MEGA 1,97 2,36 2,24 2,47 2,9 

NISP 1,7 1,3 1,4 1,5 1,6 

Sumber : www.idx.co.id 

Profitabilitas ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan Return On 

Asset (ROA) karena ROA lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan secara keseluruhan. Rasio 

Imbal Hasil Aset (return on assets/ROA ratio) disebut juga rasio kekuatan laba 

(earning power ratio) mengambarkan kemanpuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari sumber daya (asset) yang tersedia (Pirmatua Sirait, 2019 : 

142). Selain itu juga, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank 

Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena Bank 

Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan 

asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat 

sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan. 

Nilai profitabilitas perusahan yang tinggi akan menjadi daya tarik bagi investor 

untuk menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai 

investasi maka semakin tinggi tambahan modal yang diterima oleh perusahaan. 

http://www.idx.co.id/
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Pengoptimalan modal yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan laba akan 

berpengaruh pada return saham yang berarti nilai return saham yang akan 

diterima investor akan semakin tinggi. Keadaan ekonomi suatu negara seperti 

tingkat inflasi, nilai tukar dan suku bunga. Faktor ekonomi juga dapat 

mempengaruhi nilai return saham yang akan diterima investor. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar 

profitabilitas dan return saham pada bank go public di Indonesia yang diukur 

dengan menggunakan rasio keuangan bank selama periode tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2019. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian tentang 

“Analisis Pengaruh Insflsi, Nilai Tukar, dan Suku Bunga Terhadap Return 

Saham Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Di Perbankan Go 

Public di Indonesia Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019” dianggap penting 

untuk dilakukan.  

 

1.2  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini menggunakan data sekunder secara 

eksternal yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dari 

tahun 2015-2019 yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Data 

inflasi diperoleh berdasarkan laporan perhitungan inflasi tahunaan, data nilai 

tukar dan data suku bungga (BI Rate) diperoleh dari Bank Indonesia yang 

dipublikasikan. 
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1.3  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dengan mempertimbangkan pembatasan 

masalah di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

adalah: 

1.   Apakah inflasi berpengaruh tehadap ROA di perbankan Go Public di   

Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019 ? 

2.   Apakah nilai tukar berpengaruh tehadap ROA di perbankan Go Public di 

Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019 ? 

3.   Apakah suku bunga berpengaruh tehadap ROA di perbankan Go Public di 

Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019 ? 

4.   Apakah inflasi berpengaruh terhadap return saham di perbankan Go Public 

di Indonesia yang terdapat di BEI tahun 2015 – 2019 ? 

5.   Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap return saham di perbankan Go 

Public di Indonesia yang terdapat di BEI tahun 2015 – 2019 ? 

6.   Apakah suku bunga berpengaruh terhadap return saham di perbankan Go 

Public di Indonesia yang terdapat di BEI tahun 2015 – 2019 ? 

7.   Apakah ROA berpengaruh terhadap return saham di perbankan Go Public di 

Indonesia yang terdapat di BEI tahun 2015 – 2019 ? 

8.   Apakah inflasi berpengaruh terhadap return saham melalui ROA sebagai 

variabel intervening di perbankan Go Public di Indonesia yang terdapat di 

BEI tahun 2015 – 2019 ? 
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9.   Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap return saham melalui ROA sebagai 

variabel intervening di perbankan Go Public di Indonesia yang terdapat di 

BEI tahun 2015 – 2019 ? 

10. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap return saham melalui ROA 

sebagai variablel intervening di perbankan Go Public di Indonesia yang 

terdapat di BEI tahun 2015 – 2019 ? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka inti dari permasalahan yang 

dipecahkan adalah:  

1.   Untuk menguji pengaruh inflasi tehadap ROA di perbankan Go Public di 

Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019 ? 

2.   Untuk menguji pengaruh nilai tukar tehadap ROA di perbankan Go Public di 

Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019 ? 

3.   Untuk menguji pengaruh suku bunga tehadap ROA di perbankan Go Public 

di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2019 ? 

4.   Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap return saham di perbankan Go 

Public di Indonesia yang terdapat di BEI tahun 2015 – 2019 ? 

5.   Untuk menguji pengaruh nilai tukar terhadap return saham di perbankan Go 

Public di Indonesia yang terdapat di BEI tahun 2015 – 2019 ? 

6.   Untuk menguji pengaruh suku bunga terhadap return saham di perbankan Go 

Public di Indonesia yang terdapat di BEI tahun 2015 – 2019 ? 
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7.   Untuk menguji pengaruh ROA terhadap return saham di perbankan Go 

Public di Indonesia yang terdapat di BEI tahun 2015 – 2019 ? 

8.   Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap return saham melalui ROA sebagai 

variabel intervening di perbankan Go Public di Indonesia yang terdapat di 

BEI tahun 2015 – 2019 ? 

9.   Untuk menguji pengaruh nilai tukar terhadap return saham melalui ROA 

sebagai variabel intervening di perbankan Go Public di Indonesia yang 

terdapat di BEI tahun 2015 – 2019 ? 

10. Untuk menguji pengaruh suku bunga terhadap return saham melalui ROA 

sebagai variabel intervening di perbankan Go Public di Indonesia yang 

terdapat di BEI tahun 2015 – 2019 ? 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Kegunaan secara teoritis, peneliti ini diharapkan menjadi referensi atau 

masukkan bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya ilmu manajemen 

keuangan untuk menggetaui apakah terdapat penggaruh inflasi, nilai tukar dan 

suku bunga terhadap return saham dengan probabilitas sebagai variabel 

intervening di perbankan Indonesia Go Public. 
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2. Praktis 

Kegunaan secara praktis dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

masukkan bagi pihak yang berkepentingan khususnya bank konvesional untuk 

menggambil keputusan dan menentukan kebijakan perusahaan dan untuk 

pihak lain penelitian ini diharapkan bisa menolong pihak lain dalam 

menyajikan informasi untuk melakukan penelitian yang sama. 

 


