
BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 
 

 Dalam perkembangan ekonomi, pasar saham merupakan hal penting yang 

memiliki peran sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman. Pasar 

saham dapat memobilisasi modal jangka panjang kepada perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar dengan mengumpulkan dana dari investor yang berbeda untuk 

memasukkan kelebihan dana mereka yang kemudian akan memperluas bisnis 

perusahaan (Ashaolu & Ogunmuyiwa, 2011). Pasar saham biasanya 

memperdagangkan ratusan saham perusahaan yang terdaftar setiap hari. Dalam 

beberapa tahun terakhir, saham telah menjadi pilihan investasi terbaik untuk para 

investor mendapatkan keuntungan dimasa mendatang. Tujuan para investor 

membeli saham adalah mendapat pengembalian saham yang tinggi. Jeyanthi dan 

William (2010) mendefinisikan pengembalian saham sebagai laba yang 

didapatkan investor karena kenaikan harga saham. Investor akan mengevaluasi 

kinerja pasar saham dengan mengamati level dari berbagai indeks pasar gabungan 

sebelum menginvestasikan dana surplus mereka agar investasi mereka tidak 

mengalami kerugian. Menurut Zhang (2008), analisis indeks pasar dapat 

memberikan  perkiraan tren pasar masa depan  kepada investor. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga suatu saham 

dari hari ke hari. Faktor internal perusahaan seperti laba yang menguntungkan, 

dapat mendorong harga sahamnya naik karena meningkatnya permintaan. 

Semakin tinggi laba perusahaan maka pengembalian saham yang didapat investor 
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akan semakin tinggi. Faktor-faktor lain berada di luar kendali perusahaan 

termasuk makroekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hukum (Mugambi & 

Okech, 2016). Chien et al. (2014) berpendapat bahwa peristiwa politik merupakan 

faktor non ekonomi yang bisa mempengaruhi pasar modal. Bagi kestabilan 

investasi, peristiwa politik memiliki efek positif  juga negatif. Peristiwa politik 

sangat mempengaruhi operasi pasar saham secara luas. Kepercayaan investor baik 

dalam negeri dan luar negeri menjadi terpengaruh dalam berinvestasi dikarenakan 

peristiwa politik yang terjadi (Ramesh & Rajumesh, 2015). Waterschoot (2013) 

mengungkapkan bahwa media massa dapat mempengaruhi peristiwa politik dan 

pasar keuangan. 

 
1.2 Permasalahan Penelitian 

 Salah satu peristiwa politik yang menjadi pembicaraan hangat di berbagai 

media massa adalah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden negara adidaya 

Amerika. Boomgaarden et al. (2012) menyatakan bahwa Amerika merupakan 

negara yang memiliki kekuatan besar dalam perekonomian, mata uang, sumber 

investasi, dan tujuan investasi. Selain itu negara Amerika juga memiliki kekuatan 

dalam bidang teknologi, militer, isu politik, dan isu sosiologis. Terpilihnya atau 

pergantian presiden yang terjadi tentunya akan memiliki pengaruh terhadap 

perekonomian global.  

 Krisis ekonomi global merupakan suatu peristiwa ekonomi yang 

disebabkan oleh guncangan-guncangan ekonomi seperti masalah ekonomi pasar 

karena kebangkrutan atau karena keadaan ekonomi yang carut marut dan 

menyebabkan keruntuhan dalam pasar dunia serta mempengaruhi sektor lainnya 
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di seluruh dunia. Krisis perekonomian yang pernah terjadi di negara Amerika 

pada tahun 2007 telah mempengaruhi pasar keuangan dunia, pasar saham 

international, dan pasar luar negeri (Lee, 2012). Dengan terpilihnya Donald 

Trump sebagai presiden dengan kebijakan anti perdagangan bebas dikhawatirkan 

akan menyebabkan ekonomi global semakin melambat (Wolfers & Zitzewitz, 

2016). 

Krisis ekonomi yang terjadi pada suatu negara dapat menyebabkan 

penurunan pada Growth Domestic Product (GDP), kekeringan likuiditas, serta 

inflasi atau deflasi. Secara teoretis, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan 

membuat pengembalian pasar saham menjadi lebih baik. GDP adalah nilai 

konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Setiap peningkatan 

konsumsi, investasi, dan ekspor pasti memiliki dampak positif pada penjualan 

perusahaan. Perusahaan yang lebih baik penjualan akan menghasilkan laba per 

saham lebih tinggi, yang kemudian akan menyebabkan pengembalian pasar saham 

lebih tinggi. Kebijakan Donald Trump yang anti perdagangan bebas dan bersifat 

proteksionisme akan membatasi impor barang China yang selanjutnya akan 

mempengaruhi ekspor Indonesia ke China. Jika ekspor Indonesia ke China 

semakin melemah dikhawatirkan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia menurun dan akan berakibat pada pengembalian saham.  

Kebijakan-kebijakan Donald Trump diperkirakan akan menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi Amerika semakin menguat. Tidak menutup kemungkinan 

investor dalam negeri akan kabur ke Amerika untuk berinvestasi. Bank Indonesia 

menilai keluarnya dana asing (capital outflow) dari tanah air tidak hanya 
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disebabkan karena kebijakan Donald Trump tetapi juga karena kenaikan suku 

bunga Fed bank sentral Amerika (Cable News Network Indonesia, 2018). 

Kenaikan suku bunga Fed menyebabkan dolar terus menguat dimana dapat 

berpotensi menyebabkan perlambatan ekonomi dan gejolak di pasar saham. Hal 

ini telah menyebabkan kekhawatiran sendiri bagi kalangan perbankan. Kenaikan 

suku bunga acuan telah menyebabkan kenaikan suku bunga kredit, meski efeknya 

bergantung pada struktur pendanaan masing-masing bank. Apabila suku bunga 

kredit bank naik maka akan menyebabkan semakin kecil permintaan kredit 

dikarenakan tingginya suku bunga dan secara langsung akan berakibat pada kredit 

macet (NPL) yang semakin meningkat. Kenaikan suku bunga kredit juga dapat 

menyebabkan penurunan pada margin bunga bersih atau net interest margin bank 

tersebut. 

Manajemen risiko yang efektif di perbankan dan perusahaan non-

perbankan diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan perbankan dan 

kekayaan pemegang saham melalui pengembalian saham. Faktor internal 

perusahaan perbankan dapat dilihat dari laporan keuangan selama perusahaan 

perbankan melakukan operasinya. Sedangkan faktor eksternal seperti suku bunga, 

inflasi, dan kurs rupiah dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan 

perbankan (Ilham Zaini, Sadalia, & Amalia Fachrudin, 2018). 

Rasio perbankan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio NIM, 

CAR, NPL, dan LDR. Semakin besar rasio NIM maka pendapatan bank semakin 

besar yang kemudian akan mempengaruhi pengembalian saham. Semakin besar 

rasio LDR maka jumlah kredit yang diberikan semakin besar sehingga akan 
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meningkatkan pendapatan bank dan mempengaruhi pengembalian saham. 

Semakin besar rasio CAR juga akan meningkatkan pengembalian saham 

dikarenakan bank memiliki dana yang cukup besar dimana dana tersebut dapat 

digunakan untuk memperluas bisnis perbankan sehingga akan meningkatkan 

pendapatan bank. Sedangkan apabila rasio NPL meningkat maka akan membuat 

pengembalian saham menurun dikarenakan kredit macet yang meningkat sehingga 

membuat arus kas perusahaan menjadi tidak lancar.  

 Penelitian ini menggunakan Amerika dan China sebagai indikator karena 

kontribusi terbesar mereka terhadap GDP dunia. GDP adalah salah satu faktor 

penentu pertumbuhan ekonomi Negara (Kira, 2013). Dapat dilihat pada gambar 1, 

data GDP 2016 menunjukkan perekonomian Amerika dengan GDP US $18.569 

miliar. China dengan peringkat ekonomi terbesar kedua di dunia menunjukkan 

GDP sebesar US $11.199 miliar dan Indonesia dengan GDP US $932 miliar 

(World Bank, 2016). Kontribusi Amerika dan China hampir 40% dari ekonomi 

dunia, yang berarti bahwa situasi ekonomi negara Amerika dan China akan 

mampu mempengaruhi ekonomi global. 

GDP 2016 (current billions US$) 

Amerika  18.569 

China 11.199 

Indonesia 932 

Gambar 1 Data GDP Indonesia, China, dan Amerika, sumber: World Bank,  2016. 

 Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka diperlukan penelitian 

kembali untuk mengetahui pengaruh perlambatan ekonomi global dan rasio-rasio 

keuangan bank terhadap pengembalian saham yang kemudian dapat menjadi 
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informasi tambahan bagi investor dalam membuat keputusan. Dengan demikian 

penelitian ini akan mengangkat judul “Pengaruh Perlambatan Ekonomi Global 

dan Kinerja Keuangan Bank terhadap Pengembalian Saham Bank-Bank 

Komersial di Bursa Efek Indonesia”. 

1.3      Pertanyaan Penelitian 

           Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah dalam 

penelitian ini, diantaranya: 

1. Apa pengaruh GDP Indonesia, GDP China, dan GDP Amerika terhadap 

pengembalian saham bank-bank komersial di BEI? 

2. Apa pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap pengembalian saham 

bank-bank komersial di BEI? 

3. Apa pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pengembalian 

saham bank-bank komersial di BEI? 

4. Apa pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap pengembalian saham 

bank-bank komersial di BEI? 

5. Apa pengaruh  Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap pengembalian 

saham bank-bank komersial di BEI? 

 
1.4      Tujuan Penelitian 

           Tujuan Penelitian ini adalah: 

1.         Mengetahui pengaruh GDP Indonesia, GDP China, dan GDP Amerika 

terhadap pengembalian saham bank-bank komersial di BEI. 
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2. Mengetahui pengaruh NIM terhadap pengembalian saham bank-bank 

komersial di BEI. 

3. Mengetahui pengaruh CAR terhadap pengembalian saham bank-bank 

komersial di BEI. 

4. Mengetahui pengaruh NPL terhadap pengembalian saham bank-bank 

komersial di BEI. 

5. Mengetahui pengaruh LDR terhadap pengembalian saham bank-bank 

komersial di BEI. 

 
1.5  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi investor, hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai sarana informasi dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi 

di dalam pasar modal khususnya pada sektor perbankan. 

2. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk 

menerapkan teori dan pengetahuan lainnya khususnya dalam bidang 

ekonomi dan keuangan selama menempuh pendidikan di Universitas 

International Batam. 

3. Bagi pembaca, penelitian ini bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

ekonomi dan keuangan. 
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1.6      Sistematika Pembahasan 

    Penelitian ini memiliki sistematika pembahasan yang lebih jelas dan 

terperinci sebagai berikut: 

BAB I                PENDAHULUAN 

Penjelasan yang berkaitan dengan apa yang melatarbelakangi 

masalah penelitian, rumusan masalah sehingga dilakukan 

penelitian, manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian, tujuan 

peneliti melakukan penelitian, dan sistematika pembahasan 

dalam penyusunan skripsi akan dijelaskan pada bab ini. 

BAB II     KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Penjelasan mengenai kerangka penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya, pengertian variabel dependen, 

pengertian variabel independen, hubungan antara variabel 

independen dan dependen, dan perumusan hipotesis penelitian 

akan dijelaskan dalam bab ini. 

BAB III     METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentang rancangan dan objek dalam melakukan 

penelitian, penjelasan mengenai operasional variabel, teknik 

pengumpulan data, dan metode yang digunakan dalam analisis 

data. Dalam penelitian ini terdapat tiga model pengujian yang 

digunakan untuk mendapatkan model terbaik untuk 

menganalisis data yaitu uji Chow Test, Housman Test, dan 

Langrange Multiplier Test. 

Acik Agfiyani. Pengaruh Perlambatan Ekonomi Global dan Kinerja Keuangan Bank terhadap Pengembalian Saham 
Bank-Bank Komersial di Bursa Efek Indonesia. 2019 
UIB Repository©2019



BAB IV     ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Penjelasan yang berkaitan dengan analisis statistik deskriptif, 

hasil pengujian dari tiga metode, pemilihan model terbaik, hasil 

dari hipotesis-hipotesis yang diuji, dan uji kecocokan model 

yang digunakan akan dijelaskan lebih terperinci dalam bab ini. 

    BAB V      KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Penjelasan yang berkaitan dengan kesimpulan dari penelitian, 

keterbatasan penelitian, rekomendasi dari peneliti, dan hasil 

analisis pembahasan keseluruhan skripsi. 
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