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1.1 Latar Belakang 

Penggunaan saham sebagai salah satu alat untuk mencari tambahan dan 

menyebabkan kajian serta analisis tentang saham begitu berkembang baik secara 

fundamental dan teknikal. Berbagai penelitian terdahulu mencoba memberikan 

rekomendasi yang berbeda-beda namun tujuanya sama yaitu ingin memberikan profit 

tinggi bagi investor. Ada banyak pihak yang terlibat dalam bermain dipasar saham 

yang secara umum ada tiga, yaitu investor, spekulan, dan pemerintah (Wira, 

2011:12). Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada 

suatu perusahaan yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, 

disertai dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya 

(Noor, 2014:17). Saham yang dijual belikan baik harga saham perusahaan yang 

diperjual-belikan di bursa efek Indonesia maupun diluar bursa efek Indonesia dapat 

berubah-ubah harganya. Harga saham benar-benar ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran. Semakin banyak investor yang membeli suatu saham, semakin meroket 

harga sahamnya. Demikian sebaliknya, Naik turunya harga saham dipengaruhi 

banyak faktor  makro yang luas sampai kondisi mikro, faktor kondisi industri, faktor 

fundamental, faktor tindakan korporasi (Munawir, 2010:149). 

Harga saham mencerminkan juga nilai  perusahaan. Dimana para investor 

akan membeli suatu saham kemudian akan menjualnya kembali. Harga saham yang 



 
 

tinggi akan memberikan return bagi investor yaitu berupa capital gain (Diantoro, 

2010:78). Pada dasarnya ada dua cara untuk menganalisis saham. Pertama, analisis 

fundamental dan yang kedua yaitu analisis ekonomi makro. Analisis fundamental 

mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kondisi dasar (Pondasi) keuangan suatu 

perusahaan. Faktor fundamental yang digunakan untuk menganalisis harga saham 

atau tingkat pengembalian saham adalah rasio keuangan diantaranya yaitu Return On 

Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Debt Equity Rasio (DER), Price Earning 

Ratio (PER). Analisis dilakukan menyeluruh, mulai dari lingkungan ekonomi makro, 

industri, dan secara spesifik keuangan perusahaan. Analisis fundamental terhadap 

ekonomi makro menyangkut ekonomi Negara. Ini bisa berupa menyangkut 

pertumbuhan ekonomi yaitu inflasi, tingkat suku bunga, uang dan lain-lain. 

Tingkat inflasi yang tinggi dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang kurang 

baik. Kondisi ekonomi mengalami permintaan yang melebihi penawaran, sehingga 

harga cenderung mengalami kenaikan secara umum dan terus menerus. Jika 

peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari permintaan harga maka profitabilitas 

perusahaan akan turun. Dan perlahan-lahan kinerja perusahaan kurang disukai dan 

minat investor akan turun maka harga saham juga akan berimbas akan turun 

(Tandelilin, 2012:343). 

Suku bunga adalah porsentasi pendapatan yang diterima kreditur kepada pihak 

debitur selama interval tertentu. Jika suku bunga tinggi, para investor lebih suka 

menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Sebaliknya jika suku bunga rendah, 

saham menjadi incaran para investor. Pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh 



 
 

terhadap harga saham. Ekonomi yang lesu juga dapat membuat kinerja perusahaan 

buruk sehingga saham kurang menarik. Harga saham pun turun. Oleh karna itu jika 

ekonomi bertumbuh, perusahaan akan mampu beroperasi dengan baik, harga saham 

akan naik (Darmidji, 2011:8). Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi harga saham. Ketika tingkat bunga mengalami peningkatan maka 

harga saham mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya jika tingkat suku bunga 

mengalami penurunan maka harga saham mengalami peningkatan. Karena dengan 

tingginya tingkat suku bunga orang-orang akan beralih berinvestasi pada tabungan 

atau deposito yang mengakibatkan saham tidak diminati sehingga harga saham pun 

turun (Kasmir, 2009:201). 

Faktor yang mempengaruhi harga saham ada faktor fundamental yang bisa 

dilakukan dengan menganalisis rasio keuangan. Dari sudut pandang investor, salah 

satu indikator penting untuk menilai kinerja perusahaan dimasa datang adalah dengan 

melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Indikator ini sangat 

penting diperhatikan untuk mengetahui sejauhmana investasi yang akan dilakukan 

investor di suatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan yang 

disyaratkan investor. ROE yang menggambarkan sejauhmana kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba yang diperoleh pemegang saham. ROE bisa dihitung 

dengan membagi laba bersih dengan jumlah ekuitas perusahaan (Wira, 2011:14).  

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Artini (2016) menyebutkan bahwa 

suku bunga SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham, inflasi 

secara statistik berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham, dan ROE secara 



 
 

signifikan berpengaruh positif terhadap harga saham. Lutfiana (2017) menyebutkan 

bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham, suku 

bunga berpengaruh positif terhadap harga saham, dan kurs berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap harga saham.  

Murwanti dan Mulyono (2015) menyebutkan bahwa secara parsial tidak ada 

pengaruh signifikan antara ROE terhadap harga saham. Rasyid, Patrisia dan Suarni 

(2013) menyebutkan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap harga saham. 

 

 

 

Gambar 1.1 

Harga Saham 

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017 

Sumber :www.idx.co.id  data diolah (2018)  
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Bank atau perbankan memiliki peranan yang sangat penting bagi 

perekonomian Indonesia. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia ini menarik untuk dijadikan obyek dalam penelitian karena mengalami 

fluktuasi. Seperti yang terjadi pada harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar 

di BEI tahun 2014-2017 yang mengalami naik turun. Yaitu pada Bank MNC 

Internasional Tbk (BABP) harga saham maximum mencapai Rp 84  pada tahun 2014 

dan minimum mencapai Rp 51 pada tahun 2017, Bank Capital Indonesia Tbk 

(BACA) harga saham maximum Rp 216 pada tahun 2017 dan minimum Rp 96 pada 

tahun 2014, Bank Bukopin Tbk (BBKP) harga saham maximum mencapai Rp 750 

pada tahun 2014 dan minimum mencapai Rp 590 pada tahun 2017, Bank Mestika 

Dharma Tbk (BBMD) harga saham maximum mencapai Rp 1,600 pada tahun 2014 

dan minimum mencapai Rp 1,375 pada tahun 2017, Bank Negara Indonesia (persero) 

Tbk (BBNI) harga saham maximum mencapai Rp 9,900 pada tahun 2017 dan 

minimum mencapai Rp 4,990 pada tahun 2015, Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk 

(BBRI) harga saham maximum mencapai Rp 11,675 pada tahun 2016 dan minimum 

mencapai Rp 11,425 pada tahun 2015, Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BBTN) 

harga saham maximum mencapai Rp 3,570 pada tahun 2017 dan minimum mencapai 

Rp 1,205 pada tahun 2014, Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) harga saham 

maximum mencapai Rp 340 pada tahun 2016 dan minimum mencapai Rp 171 pada 

tahun 2015, Bank Mega Tbk (MEGA) harga saham maximum mencapai Rp 3,340 

pada tahun 2017 dan minimum Rp 2,000 pada tahun 2014, Bank Mandiri (persero) 

Tbk (BMRI) harga saham maximum mencapai Rp 11,575 pada tahun 2016 dan 



 
 

minimum mencapai Rp 8,000 pada tahun 2017, Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) 

harga saham maximum mencapai Rp 1,350 pada tahun 2017 dan minimum Rp 595 

pada tahun 2015, Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA) harga saham 

maximum mencapai Rp 1,150 pada tahun 2014 dan pada tahun 2016, minimum 

mencapai Rp 890 pada tahun 2017. Sempat dikhawatirkan tergerus isu perlambatan 

kredit akibat pelemahan ekonomi, saham-saham perbankan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) menorehkan kinerja yang mengesankan. Sejak awal januari 2016 saham sektor 

keuangan tumbuh 17,92% dibandingkan tahun-tahun sebelumya sebesar 15,2%. 

Saham-saham sektor keuangan tumbuh paling tinggi secara sektoral mengalahkan 

sektor-sektor lainnya. Faktanya bank-bank yang masih membukukukan keuntungan 

yang mengagumkan. Bank-bank besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia (persero) 

Tbk (BBRI) menghasilkan laba bersih sebesar 6,4 trilliun, PT Bank Central Asia Tbk 

(BBCA) menghasilkan laba bersih sebesar 4,5 trilliun, dan PT Bank Mandiri 

(persero) Tbk (BMRI) menghasilkan laba bersih sebesar Rp 4,1 trilliun pada kuartal 

1-2017, dengan kenaikan 5,5%, 10,7%, dan 6,9% (https://id.beritasatu.com). 

Diantoro (2010:15) menyatakan bahwa Harga saham merupakan salah satu 

indikator keberhasilan pengelolaan suatu perusahaan. Jika harga saham selalu 

mengalami kenaikan maka para investor akan menilai bahwa perusahaan tersebut 

berhasil dalam mengelola suatu usaha. Jika harga saham yang tinggi itu dapat 

dipertahankan maka kepercayaan para investor atau calon investor terhadap emiten 

juga semakin tinggi dan nilai emiten juga dapat berpengaruh menghasilkan nilai 

emiten yang tinggi pula. Sebaliknya jika harga saham mengalami penurunan secara 

https://id.beritasatu.com/


 
 

terus–menerus maka itu akan menurunkan nilai emiten dimata para investor atau 

calon investor. Kepercayaan investor atau calon investor sangat berguna bagi emiten, 

karena semakin banyaknya para investor atau calon investor kepada emiten maka itu 

akan menaikkan nilai emiten tinggi. Dari latar belakang tersebut penulis mengambil 

judul “PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA SBI DAN RETURN ON EQUITY 

(ROE) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PERBANKAN YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Permasalahan yang berhubungan dengan harga saham, untuk menghindari 

terjadinya kesalahan dalam pemahaman didalam pembahasan masalah, maka penulis 

membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut: 

1. Sehubungan dengan data yang akan dianalisis dalam penyusunan penelitian ini, 

penulis membatasi yang awalnya akan meneliti pada periode 2013-2017 diganti 

menjadi periode 2014-2017, karena data ditahun 2013 yang menyangkut variabel 

independen dan variabel dependen sudah tidak diterbitkan. 

2. Objek ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dan masih 

beroperasi menerbitkan tentang laporan keuangan periode 2014-2017. 

3. Periode penelitian perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI antara tahun 

2014-2017. 

4. Faktor yang dapat mempengaruhi harga saham ada beberapa faktor. Diantaranya 

faktor fundamental dan faktor makro ekonomi. Faktor fundamental diantaranya 

yaitu: Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), Current Ratio (CR), 



 
 

Price Earning Ratio (PER), dan lain sebagainya. Faktor makro ekonomi 

diantaranya : nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, inflasi dan lain sebagainya. 

Dalam hal ini penulis memilih faktor fundamental dan faktor makro ekonomi. 

Faktor makro ekonomi yang dipilih yaitu: inflasi dan tingkat suku bunga, 

sedangkan faktor fundamental yang dipilih yaitu Return On Equity (ROE) yang 

mempengaruhi harga saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Brigham dan Houston (2010:7) menyatakan bahwa harga saham adalah harga 

yang menentukan kekayaan pemegang saham. Studi empiris mengenai pengaruh 

fundamental dan makro ekonomi terhadap harga saham memiliki pengaruh yang 

beragam. Dari uraian hasil penelitian Ira (2016), Mufidatul (2017), Murwanti (2015) 

dan Rasyid (2013) membuktikan adanya research gap yang telah diuraikan dilatar 

belakang. Saham-saham perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak awal Januari 

2016 mengalami kenaikan sebesar 17,92% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 

sebesar 15,2% (http://id.beritasatu.com). Analisis makro ekonomi dan fundamental 

dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat dan 

menguntungkan. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan ditemukan adanya research gap 

penelitian-penelitian terdahulu, maka pokok permasalahanya dirumuskan sebagai 

berikut: 

http://id.beritasatu.com/


 
 

1. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap harga saham perusahaan Perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah terdapat pengaruh Suku Bunga SBI terhadap harga saham perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah terdapat pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap harga saham 

perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah terdapat pengaruh Inflasi, Suku Bunga SBI dan Return On Equity (ROE) 

secara berganda terhadap harga saham Perusahaan Perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh Inflasi terhadap harga saham perusahaan Perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk menguji pengaruh Suku Bunga SBI terhadap harga saham perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk menguji pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap harga saham 

perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk menguji pengaruh Inflasi, Suku Bunga SBI dan Return On Equity (ROE) 

secara berganda terhadap harga saham Perusahaan Perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 



 
 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor 

tentang sehubungan beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham di Bursa Efek 

Indonesia. Memberikan bukti empiris tentang faktor fundamental dan faktor makro 

ekonomi yang dipilih dalam penelitian ini. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasi. 

2. Manfaaat Praktis  

Penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan tambahan referensi yang 

dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dengan penelitian 

yang sama. Bagi penulis hal ini dijadikan tempat untuk mempraktekkan teori yang 

telah diperoleh dengan masalah yang sesungguhnya terjadi. 


