
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 

2.1      Pengembalian Saham (Stock Return) 

           Pengembalian saham adalah perubahan modal atau kekayaan karena 

investasi. Perubahan bisa terjadi karena arus kas seperti laba, dividen atau bunga, 

atau karena perubahan negatif atau positif dalam harga saham (Babi, 2015). 

Sedangkan menurut pendapat Corrado dan Jordan (2000) menyatakan bahwa 

pengembalian saham merupakan keuntungan yang didapat investor berupa 

dividen dan capital gain/loss atas saham yang dimiliki investor karena investasi 

yang dilakukan. Brigham et al. (1999) menyatakan bahwa pengembalian saham 

dapat mengukur hasil keuangan suatu investasi pada perusahaan. 

Pengembalian saham dapat berupa keuntungan dan kerugian dari nilai 

saham dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. 

Pengembalian saham terdiri dari keuntungan modal serta pendapatan yang 

diterima oleh investor dari saham. Keuntungan modal berasal dari selisih harga 

saham dalam dua periode waktu atau lebih dibagi dengan harga pembeliannya 

(Mugambi & Okech, 2016). 

2.2       Model Penelitian Terdahulu 

            Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian dengan variabel 

dependen yang sama yaitu pengembalian saham. Penelitian-penelitian tersebut 

ada yang berasal dari Indonesia dan luar negeri seperti Taiwan, Amerika, India, 

Kenya, Pakistan, Sri Lanka, Inggris Raya, dan Afrika Timur. Penelitian yang 

dilakukan di Indonesia menggunakan bank yang terdaftar di BEI sebagai sampel.   
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 Ritter (2005) melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan 

ekonomi pada pengembalian ekuitas di Amerika. GDP merupakan variabel 

independen yang digunakan selama penelitian. Kemudian di tahun berikutnya 

Singh et al. (2011) meneliti hubungan faktor makroekonomi dengan 

pengembalian saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Taiwan dengan 

menggunakan 50 sampel perusahaan pada periode Januari 2003 sampai Desember 

2008. Dalam penelitian ini, peneliti  menggunakan money supply, GDP, inflation, 

exchange rate, dan employment rate sebagai variabel independen. 

 Dianasari, Medyawati, dan Yunanto (2011) meneliti pengaruh kinerja 

keuangan bank terhadap pengembalian saham dengan mengambil data sampel dari 

Bursa Efek Indonesia. Peneliti menggunakan sampel bank sebanyak 31 dengan 

variabel independen return on equity, capital adequacy ratio, loan to deposit 

ratio, dan non performing loan. Kemudian Reddy (2012) melakukan penelitian 

tentang pengaruh inflasi dan GDP pada pengembalian saham di India pada tahun 

1997 sampai 2009. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan real domestic 

product, interest rate, dan inflation rate sebagai variabel independen.  

 Kirui et al. (2014) meneliti tentang variabel makroekonomi, volatilitas, 

dan pengembalian pasar saham di Bursa Efek Nairobi, Kenya. Sampel penelitian 

bersumber dari bank sentral Kenya dengan menggunakan data triwulanan yang 

diterbitkan dari tahun 2000-2012. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

money supply, growth domestic product, inflation, treasury bill rate, dan 

exchange rate sebagai variabel independen. 
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 Erdalinda, Siregar, dan Tri Hardiyanto (2015) meneliti pengaruh 

perlambatan ekonomi global dan kinerja keuangan bank terhadap pengembalian 

saham di BEI dengan menggunakan GDP China, GDP Amerika, dan GDP 

Indonesia sebagai indikator. Sampel yang digunakan pada penelitian adalah  bank 

Mandiri, bank BCA, dan bank BRI dengan periode waktu penelitian dari tahun 

2007-2016. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel GDP Indonesia, 

GDP China, GDP Amerika, NIM, CAR, NPL, dan LDR sebagai variabel 

independen.  

 Erdalinda et al. (2015) menyatakan bahwa GDP Indonesia dan capital 

adequacy ratio signifikan negatif terhadap pengembalian saham. Sedangkan GDP 

Amerika, NIM, LDR, dan NPL mempengaruhi pengembalian saham. Dapat 

dijelaskan bahwa gejolak perekonomian yang terjadi di Amerika tidak 

mempengaruhi pengembalian saham. Berbeda dengan GDP China yang 

menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap pengembalian saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlambatan ekonomi di China 

mempengaruhi pengembalian saham pada perusahaan perbankan di BEI. China 

merupakan mitra dagang terbesar Indonesia sehingga segala guncangan ekonomi 

yang terjadi di China mempengaruhi pengembalian saham perusahaan perbankan 

di BEI.   

 Abbas et al. (2015) secara empiris menyelidiki hubungan antara lima 

variabel independen yaitu inflasi, nilai tukar, GDP, harga emas, dan treasury bills 

rate dengan variabel dependen pengembalian saham pada Bursa Efek Karachi 

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



Index 100 Pakistan. Penelitian ini menggunakan sampel data bulanan yang 

diambil pada periode Januari 2002 hingga Desember 2012. 

Menike et al. (2015) meneliti tentang pengaruh makroekonomi dan 

spesifik perusahaan pada pengembalian saham di dua negara yaitu Sri Lanka dan 

Inggris Raya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan exchange rate, 

inflation, E/P ratio, fixed assets growth rate, B/M ratio, ROA, size, sales growth 

rate, leverage, FDI, FPI, unemployment, dan GDP sebagai variabel independen.  

Laichena dan Obwogi (2015) meneliti hubungan makroekonomi terhadap 

pengembalian saham di pasar saham Afrika Timur menggunakan data panel dari 3 

negara yaitu Uganda, Kenya, Tanzania, dan Afrika Timur pada tahun 2005-2014. 

Peneliti menggunakan suku bunga, inflasi, nilai tukar mata uang, dan GDP 

sebagai variabel independen. 

 Babi (2015) menyelidiki pengaruh risiko keuangan terhadap laba per 

saham dan pengembalian saham menggunakan 65 sampel perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Teheran selama periode 6 tahun dari 2008 hingga 2013. 

Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan empat hipotesis. Hipotesis pertama 

mencoba menilai hubungan antara laba per saham dan pengembalian saham. 

Hipotesis kedua, ketiga, dan keempat menyelidiki signifikansi dampak tiga risiko 

keuangan, yaitu risiko likuiditas, kredit, dan solvabilitas pada hubungan antara 

laba per saham dan pengembalian saham. Hipotesis penelitian diuji menggunakan 

regresi linier berganda.  

 Mugambi dan Okech (2016) meneliti pengaruh exchange rate, interest 

rate, inflation, dan GDP terhadap pengembalian saham selama periode tahun 
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2000-2015 mengambil sampel bank di Kenya. Mwaurah et al. (2017) meneliti 

hubungan kredit macet terhadap pengembalian saham dengan menggunakan 9 

bank di Bursa Efek Nairobi pada tahun 2006 sampai 2015. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan non performing loans dan loan loss provision sebagai 

variabel independen. Sedangkan pengembalian saham sebagai variabel dependen. 

 Nurazi dan Usman (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh 

informasi dasar keuangan menggunakan rasio CAMEL dan makroekonomi 

terhadap pengembalian saham dengan menggunakan sampel data 16 bank pada 

tahun 2002 sampai 2011 di sektor bank Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan variabel BOPO, capital adequacy ratio, inflation rate, non 

performing loan, interest rate, return on equity, exchange rate, loan to deposit 

ratio, dan net interest margin sebagai variabel independen. Berikut model 

penelitian yang digunakan oleh Nurazi dan Usman (2016): 
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Gambar 2.1  Model pengaruh informasi dasar keuangan dan makroekonomi  

terhadap pengembalian saham, sumber: Nurazi & Usman, 2016. 

Roswitasari et al. ( 2017) meneliti hubungan antara kinerja keuangan bank 

terhadap harga saham perbankan di BEI selama periode tahun 2010-2014. Tujuan 

dari penelitian adalah untuk menganalisis pertumbuhan rasio kesehatan bank 

menggunakan metode RGEC dan untuk menguji pengaruh rasio ini terhadap 

harga saham dengan menggunakan sampel sebanyak 20 bank. Random effect 

method merupakan model yang digunakan untuk menganalisis data. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan operating expense to operating income, loan 

to deposit ratio, non performing loan, capital adequacy ratio, good corporate 

governance, return on equity, dan net interest margin sebagai variabel independen 

serta variabel dependen yang digunakan adalah harga saham. 
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 Renwarin (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan 

dan kesulitan keuangan pada pengembalian saham di Bursa Efek Indonesia pada 

periode tahun 2010-2014. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel 

loan to deposit ratio, debt to asset ratio, operating expense to operating income 

(BOPO), dan return on asset sebagai variabel independen. Kemudian Iskandar 

(2017) meneliti tentang pengaruh rasio keuangan non performing loan, loan to 

deposit ratio, dan operating expense to operating income terhadap pengembalian 

saham pada bank-bank konvensional di Indonesia. Peneliti menggunakan NPL, 

LDR, dan BOPO sebagai variabel independen.   

 Al-Qudah (2017) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengembalian saham di pasar modal Amman. Dalam Penelitian 

ini, peneliti menggunakan balance of payment, number of employees, size of the 

company, interest rate, budget deficits, gross domestic, dan inflation rate sebagai 

variabel independen. 

2.3  Growth Domestic Product (GDP)  

2.3.1 Pengertian 

 Mankiw (2003) mendefinisikan GDP sebagai nilai akhir semua barang dan 

jasa dalam suatu negara yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu. Menurut 

Ebert dan Griffin (2016), GDP adalah nilai semua barang dan jasa yang 

diproduksi dalam satu tahun oleh perekonomian nasional dengan menggunakan 

faktor produksi domestik. Setiap negara berusaha untuk meningkatkan GDP 

negara untuk meningkatkan standar hidup negara. Perlu diingat bahwa 

pertumbuhan GDP tidak akan meningkatkan daya beli jika pertumbuhan terjadi 
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karena inflasi atau peningkatan populasi. Sementara dalam pertumbuhan GDP 

suatu negara investasi merupakan salah satu faktor yang penting. 

 
2.3.2  GDP Nominal dan GDP Riil 

 Widyastuti (2017) mengemukakan bahwa GDP dibagi menjadi dua: 

a.  GDP riil adalah nilai dari produksi semua barang dan jasa dengan harga 

konstan. Dalam mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara, GDP riil 

lebih baik daripada GDP nominal dikarenakan GDP riil tidak terpengaruh 

oleh perubahan harga. 

b.  GDP nominal adalah nilai dari produksi semua barang dan jasa 

berdasarkan harga yang berlaku. 

 
2.3.3 Hubungan GDP dengan Pengembalian Saham 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan GDP Indonesia, GDP China, 

dan GDP Amerika sebagai variabel independen. China dan Amerika merupakan 

negara dengan perekonomian terbesar sehingga guncangan-guncangan ekonomi 

yang terjadi pada kedua negara tersebut akan berpengaruh terhadap negara-negara 

lainnya termasuk Indonesia. GDP adalah nilai konsumsi, investasi dan ekspor 

neto. Setiap peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor pasti akan berdampak 

positif pada penjualan perusahaan. Penjualan yang lebih baik dan tinggi akan 

menyebabkan profitabilitas meningkat sehingga laba per saham meningkat dan  

menyebabkan pengembalian saham juga meningkat (Mugambi & Okech, 2016).   

 Erdalinda et al. (2015) menguji pengaruh GDP China terhadap 

pengembalian saham perbankan di BEI periode tahun 2007-2016. Hasil 
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penelitiannya menyatakan bahwa GDP China berkorelasi positif terhadap 

pengembalian saham. Hal ini disebabkan karena China merupakan mitra dagang 

terbesar Indonesia. Sehingga baik pertumbuhan dan perlambatan ekonomi yang 

terjadi di China akan berdampak di Indonesia. Ketika pertumbuhan ekonomi di 

China meningkat, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga meningkat. Hal 

itu menyebabkan profitabilitas perusahaan meningkat dan pengembalian saham 

meningkat.  

 Beberapa studi empiris juga menemukan bahwa ada hubungan positif 

antara GDP dan pengembalian saham diantaranya Geske dan Roll (1983), Chen et 

al. (1986), Sharma (2002), Singh et al. (2011), Reddy (2012), Erdugan (2012), 

Menike et al. (2015), dan Laichena dan Obwogi (2015).  Menike et al. (2015) 

mengungkapkan bahwa peningkatan arus kas dari operasional perusahaan akan 

menarik investor untuk berinvestasi dalam pasar modal. Oleh sebab itu, terdapat 

hubungan positif antara GDP dan pengembalian saham. 

 Beberapa peneliti juga menemukan tidak adanya pengaruh antara GDP 

dan pengembalian saham diantaranya Mugambi dan Okech (2016) yang 

melakukan penelitian tentang pengaruh GDP terhadap pengembalian saham di 

bank-bank yang terdaftar di Nairobi Securities Exchange (NSE) pada periode 

tahun 2000-2015. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengaruh GDP tidak 

signifikan terhadap pengembalian saham di bank-bank yang terdaftar di NSE. Hal 

ini bisa disebabkan karena ukuran kecil pasar saham dibandingkan dengan GDP 

keseluruhan. Menurut basis data bank dunia, kapitalisasi pasar saham Kenya rata-

rata 26% dari GDP-nya dari tahun 2000-2011. Relatif kecilnya pasar ini mungkin 
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telah mengakibatkan kurangnya korelasinya terhadap GDP. Osamwonyi dan 

Evbayiro-Osagie (2012), Kirui et al. (2014), Mustapha Wasseja (2015), dan 

Alqudah et al. (2017) juga berpendapat bahwa GDP tidak signifikan terhadap 

pengembalian saham. 

 Ritter (2005) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat korelasi 

negatif antara GDP dengan pengembalian saham untuk 19 negara dan 13 negara 

selama periode penelitian 1900-2002. Ritter (2005) berpendapat bahwa sumber 

pertumbuhan negara berasal dari perubahan teknologi, investasi, dan arus kas ke 

perusahaan baru. Ritter (2005) juga mengatakan bahwa pertumbuhan teknologi 

hanya menguntungkan pekerja dan konsumen bukan pemilik modal. 

 
2.4   Hubungan Net Interest Margin (NIM) dengan Pengembalian Saham 

  Net interest margin dapat dianggap sebagai alat yang berguna untuk 

melacak profitabilitas investasi perbankan selama periode waktu tertentu karena 

mencerminkan suku bunga yang tersebar diantara pinjaman dan deposito, di 

samping biaya transaksi serta pajak yang ditanggung langsung kepada peminjam 

dan penabung. Dengan demikian, kita dapat melihat NIM sebagai indikator 

efisiensi dan profitabilitas sistem perbankan (Demirgüç-Kunt & Huizinga, 1998). 

Dapat disimpulkan bahwa NIM adalah alat untuk mengukur pendapatan bunga 

dari kredit yang disalurkan. 

 Rasio NIM dihasilkan dengan  membagi pendapatan bunga bersih dengan 

rata-rata aset produktif kemudian biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase.  

Pendapatan bunga didapatkan dari  pinjaman yang disalurkan dan aset lainnya 

dikurangi beban bunga kepada pemberi pinjaman. Sedangkan  jumlah rata-rata 
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dari aset berasal dari instrumen aset dimana ia memperoleh pendapatan dalam 

periode tersebut. Margin bunga bersih mengukur kesenjangan antara pendapatan 

bunga yang diterima bank dari pinjaman dan sekuritas dan biaya bunga dari dana 

pinjamannya. Margin bunga bersih yang lebih tinggi dapat mencerminkan praktik 

pemberian pinjaman yang berisiko dan terkait dengan ketentuan kerugian 

pinjaman yang besar (Khrawish, 2011). 

Secara teoretis rasio NIM yang tinggi akan menyebabkan profitabilitas 

bank tinggi dan mempengaruhi pengembalian saham. NIM yang tinggi 

mencerminkan bahwa pendapatan bunga setelah dikurangi beban bunga terhadap 

aset produktif tinggi dan secara otomatis menyebabkan pengembalian saham yang 

diterima investor tinggi dikarenakan profitabilitas bank meningkat. Salah satu aset 

produktif yang dapat menghasilkan pendapatan bank adalah kredit yang 

disalurkan. Semakin besar penyaluran kredit maka semakin besar pendapatan 

bank yang kemudian akan meningkatkan keuntungan bank serta laba per saham 

bank dan akan mempengaruhi pengembalian saham. Beberapa studi empiris 

menemukan bahwa rasio NIM yang tinggi akan meningkatkan keuntungan bank 

dan mempengaruhi pengembalian aset (Lartey, Antwi, & Boadi, 2013). 

Ilham Zaini et al. (2018) menyatakan bahwa NIM berpengaruh positif 

terhadap pengembalian saham perbankan di BEI. Pernyataan ini sesuai dengan 

hasil penelitian dari Roswitasari et al. (2017) dan Zulbetti et al. (2015). Rasio 

NIM yang tinggi menunjukkan pendapatan bunga yang didapat perusahaan tinggi 

dan menyebabkan keuntungan bank meningkat sehingga pengembalian saham 

meningkat.  
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Berbeda dengan Nurazi dan Usman (2016) yang melakukan penelitian 

tentang pengaruh NIM terhadap pengembalian saham di sektor bank Indonesia. 

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengaruh NIM signifikan negatif terhadap 

pengembalian saham. Dapat diartikan bahwa apabila rasio NIM meningkat justru 

akan menurunkan pengembalian saham. 

 Syauta dan Widjaja (2009) meneliti tentang pengaruh NIM terhadap 

pengembalian saham pada 26 saham perbankan yang dipilih dari BEI. Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa NIM tidak berpengaruh terhadap pengembalian 

saham perbankan. Dapat diartikan bahwa meningkatnya dan menurunnya NIM 

tidak akan menyebabkan pengembalian saham meningkat atau menurun. Saeedi 

(2016) juga menyatakan bahwa tidak adanya korelasi antara NIM dan 

pengembalian saham disebabkan karena pelaku pasar dan investor yang membeli 

dan menjual saham bank hanya melihat imbalan berupa dividen. Sedangkan 

Altunbas et al. (2000) berpendapat bahwa besarnya NIM belum dapat menjadi 

acuan bank memiliki profitabilitas besar karena bank juga harus mengelurkan 

biaya operasional yang juga besar sehingga menyebabkan tidak ada korelasinya 

NIM dengan pengembalian saham. 

 
2.5  Hubungan Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan Pengembalian 

Saham 

Salah satu rasio keuangan internal bank yang menunjukkan kekuatan bank 

dalam menahan kerugian apabila terjadi krisis adalah rasio capital adequacy ratio. 

Rasio CAR juga mampu mempengaruhi  profitabilitas bank dengan melakukan 

ekspansi atau perluasan usaha (Sangmi & Nazir, 2010). Angbazo (1997) 
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menemukan bahwa bank-bank dengan modal baik lebih menguntungkan di 

Amerika. Karki (2004) mengemukakan bahwa ada hubungan positif antara rasio 

kecukupan modal dan profitabilitas bank. 

Kecukupan modal membantu bankir dan regulator untuk menyerap 

guncangan yang mungkin dialami bank. Modal memainkan peran penting dalam 

mengurangi jumlah kegagalan dan kerugian bank kepada deposan. Kecukupan 

modal memainkan peran penting untuk mengurangi berbagai komponen risiko 

dalam industri perbankan, dan perlu untuk mengurangi bahaya moral dan daya 

saing. Selanjutnya, bank harus memiliki modal yang cukup untuk menyediakan 

dana untuk kebutuhan internal dan untuk ekspansi serta memastikan keamanan 

bagi deposan. Kecukupan modal juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dari 

seluruh perekonomian (Pradhan, 2017). Menurut Christian et al. (2008) 

kecukupan modal memberikan informasi penting mengenai pengembalian 

perusahaan. Sementara beberapa variabel individu yang mewakili kualitas dan 

penghasilan aset bersifat informatif. Sedangkan ukuran pertumbuhan dan ukuran 

pemaparan pinjaman tampaknya tidak memiliki kekuatan penjelas yang signifikan 

terhadap pengembalian saham. 

Secara teoretis tingginya rasio CAR menunjukkan bahwa bank mampu 

untuk menanggung risiko yang dimiliki dengan modal yang dimiliki. Semakin 

besar CAR maka kondisi perusahaan semakin baik dan akan meningkatkan 

profitabilitas perbankan. Apabila modal yang dimiliki bank besar, maka bank 

akan memiliki kesempatan untuk lebih banyak menyalurkan kredit dan 

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



mendapatkan semakin banyak keuntungan. Semakin tinggi keuntungan bank 

maka pengembalian saham akan semakin tinggi.  

Zulbetti et al. (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa semakin 

besar rasio CAR maka tingkat kesehatan bank akan semakin baik. Struktur modal 

yang tinggi dalam perbankan mampu menutup kerugian akibat dari investasi aset 

produktif yang berisiko serta untuk membiayai investasi aset tetap dan investasi-

investasi lainnya. 

 Pradhan dan Parajuli (2017) menguji pengaruh kecukupan modal terhadap 

kinerja bank-bank komersial Nepal. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa rasio 

kecukupan modal (CAR) berkorelasi positif terhadap pengembalian saham. Hasil 

penelitian ini didukung dengan hasil penelitian dari Berger (1995), Saeedi (2016), 

Zulbetti et al. (2015), Mwaurah et al. (2017), Wakid et al. (2013), dan 

Roswitasari et al. (2017).  Berger (1995) berpendapat bahwa rasio modal yang 

lebih tinggi akan meningkatkan pendapatan bunga bersih bank dan meningkatkan 

profitabilitas. 

Nurazi dan Usman (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh CAR 

terhadap pengembalian saham pada periode tahun 2002-2011 dengan 

menggunakan sampel 16 bank yang terdaftar di BEI. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa CAR tidak mempengaruhi pengembalian saham. Hasil 

penelitian ini didukung dengan hasil penelitian dari Dianasari et al. (2011) dan 

Tripitoko (2015). Menurut Tripitoko (2015), tidak adanya pengaruh antara CAR 

dan pengembalian saham bisa disebabkan karena modal bank terdiri dari modal 

inti dan modal pelengkap. Modal pelengkap berasal dari modal pinjaman dan 
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pinjaman subordinasi. Dikarenakan modal bank tidak hanya dari modal sendiri 

tapi didapat dari pinjaman, maka bank harus memiliki kemampuan dalam 

membayar hutang-hutangnya. 

 
2.6  Hubungan Non Performing Loan (NPL) dengan Pengembalian Saham 

Sektor perbankan adalah bagian penting dari ekonomi suatu negara dan 

merupakan salah satu komponen terpenting dari modal suatu negara. Demikian 

pula, portofolio pinjaman merupakan komponen penting dari total aset bank. 

Aset-aset ini menghasilkan pendapatan bunga yang sangat besar dan merupakan 

ukuran kritis terhadap kinerja keuangan dan stabilitas bank. Oleh karena itu, rasio 

kredit bermasalah adalah alat penting untuk mengukur kinerja bank (Vatansever 

& Hepsen, 2015). 

Secara teoretis, tingginya tingkat bunga yang diberikan bank akan 

menyebabkan risiko kredit meningkat. Selain itu, permintaan terhadap kredit akan 

menurun. Apabila permintaan kredit menurun maka pendapatan bank akan 

menurun. Apabila pendapatan bank menurun maka akan berpengaruh terhadap 

pengembalian saham yang juga menurun. 

Vatansever dan Hepsen (2015) menyatakan bahwa persentase kredit 

bermasalah (NPL) mempengaruhi kegagalan bank dan status keuangan suatu 

negara terutama setelah krisis keuangan global yang dimulai di Amerika dan 

menyebar ke seluruh dunia terutama Eropa. Isu kredit macet (NPL) telah 

mendapatkan perhatian khusus karena pinjaman hipotek sub-prime semakin 

meningkat. Selain itu, ada beberapa bukti bahwa krisis keuangan yang terjadi 

diperbankan wilayah Asia Timur dan negara-negara Sub Sahara Afrika 
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disebabkan karena meningkatnya kredit macet. Dari sudut pandang ini, rasio 

kredit bermasalah adalah ukuran kritis untuk mengevaluasi kinerja bank, kegiatan 

ekonomi, dan stabilitas keuangan. 

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko gagal bayar yang mengacu pada 

ketidakmampuan obligor untuk memenuhi kewajiban hutangnya (Huang, 2005). 

Risiko gagal bayar di bank telah dikaitkan dengan nafsu yang tinggi untuk 

pinjaman, perpanjangan kredit yang berlebihan, dan praktik manajemen kredit 

yang buruk (Greuning & Bratanovic, 2009). 

Mwaurah et al. (2017) menetapkan bahwa risiko kredit untuk bank 

komersial di Kenya ditentukan oleh faktor-faktor spesifik sistemik pada 

perusahaan. Faktor internal seperti praktik manajemen kredit yang efisien dan 

selera yang seimbang untuk risiko kredit menentukan kualitas aset yang dipegang 

oleh bank. Sedangkan faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, nilai 

tukar, dan pertumbuhan produk domestik membentuk faktor lingkungan eksternal 

yang mempengaruhi harga pinjaman dan kemampuan membayar obligor. 

Vatansever dan Hepsen (2015) menyelidiki apakah ada hubungan yang 

signifikan antara indikator makroekonomi, faktor tingkat bank, dan rasio kredit 

bermasalah di Turki. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ada hubungan 

negatif antara NPL dan Bursa Efek Istanbul 100 Index. Hasil dari penelitian ini 

didukung dengan hasil penelitian dari Kang dan Kang (2009), Mwaurah et al. 

(2017), Rawhi Hashem et al. (2017), Roswitasari et al. (2017), Aghababaei et al. 

(2013), Naser et al. (2011), dan Khan et al. (2018). Kang dan Kang (2009) 

berpendapat bahwa risiko kredit rendah akan menyebabkan pengembalian saham 

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



lebih tinggi. Hal ini bisa disebabkan karena semakin rendah risiko kredit maka 

akan membuat arus kas perusahaan meningkat dan mampu meningkatkan 

pengembalian saham. 

 Janssen (2012) menguji dampak risiko kredit terhadap pengembalian 

saham di pasar saham Jerman, Perancis, dan Belanda untuk periode 2004-2012. 

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara pengembalian 

saham dan risiko kredit. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Nurazi dan Usman (2016), Iskandar (2017), Khadaffi dan 

Syamni (2011),  Haryetti (2012), dan Ilham Zaini et al. (2018). 

 
2.7  Hubungan Loan to Deposit Ratio (LDR) dengan Pengembalian 

Saham 

 Loan to Deposit Ratio adalah instrumen perbankan yang berguna untuk 

menentukan likuiditas bank dan mempengaruhi profitabilitas bank (Rengasamy, 

2014). Secara umum bank mungkin tidak mendapatkan pengembalian optimal jika 

rasio LDR terlalu rendah. Diantara berbagai faktor, pinjaman dan deposito adalah 

salah satu faktor utama untuk menentukan profitabilitas bank. Jika profitabilitas 

bank baik maka pengembalian saham akan semakin optimal. Secara umum 

sumber utama penghasilan bagi bank adalah bunga dari pinjaman. Biasanya 

semua bank mencoba untuk meningkatkan jumlah pinjaman kepada peminjam 

untuk meningkatkan pendapatan bunga di laporan keuangan. Dapat disimpulkan 

bahwa bank-bank akan menawarkan lebih banyak pinjaman untuk menghasilkan 

pendapatan dan laba yang tinggi (Abreu & Mendes, 2001). 
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Nurazi dan Usman (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh LDR 

terhadap  pengembalian saham dengan menggunakan sampel 16 bank pada tahun 

2002-2011. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengaruh LDR signifikan 

positif terhadap pengembalian saham. Pernyataan ini konsisten dengan hasil 

penelitian dari Roswitasari et al. (2017) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi 

LDR maka semakin meningkatkan keuntungan bank dan meningkatkan 

pengembalian saham.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dianasari et al. (2011) 

yang melakukan penelitian tentang pengaruh LDR terhadap pengembalian saham 

dengan menggunakan sampel 31 bank di BEI. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa pengaruh LDR tidak signifikan terhadap pengembalian saham. Hasil dari 

penelitian ini didukung dengan hasil penelitian dari Renwarin (2017), Iskandar 

(2017), Tripitoko (2015), dan Zulbetti et al. (2015).  Tripitoko (2015) 

menjelaskan bahwa tidak adanya hubungan antara LDR dan pengembalian saham 

dikarenakan rasio LDR yang tinggi bukan merupakan faktor pendorong naiknya 

pengembalian saham. Semakin tinggi likuiditas perusahaan bisa berdampak pada 

kredit yang disalurkan mengalami kemacetan dalam pengembalian. Tidak adanya 

hubungan LDR dan pengembalian saham bisa juga disebabkan karena rendahnya 

permintaan kredit sehingga pendapatan bunga bank kecil. Pendapatan bunga yang 

kecil belum mampu mempengaruhi pengembalian saham. 

 

 

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



2.8 Model Penelitian 

Penelitian ini direplikasi dari artikel Erdalinda et al. (2015). Berikut adalah 

model penelitian yang digunakan peneliti: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Model pengaruh perlambatan ekonomi global dan kinerja keuangan 

bank terhadap pengembalian saham bank-bank komersial yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sumber: Erdalinda et al. ( 2015) 

2.9  Perumusan Hipotesis 

 Setelah memahami masalah-masalah dalam model penelitian di atas, maka 

dihasilkan beberapa hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh positif antara GDP Indonesia terhadap pengembalian 

saham. 

H2: Terdapat pengaruh positif antara GDP China terhadap pengembalian 

saham. 

  H3:  Terdapat pengaruh positif antara GDP Amerika terhadap pengembalian 

saham. 

H4:    Terdapat pengaruh positif antara NIM terhadap pengembalian saham.  

GDP Indonesia 

GDP China 

LDR 

NPL 

GDP Amerika 

NIM 

CAR 

Pengembalian 
Saham 
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H5:  Terdapat pengaruh positif antara CAR terhadap pengembalian saham. 

H6:  Terdapat pengaruh negatif antara NPL terhadap pengembalian saham. 

H7:  Terdapat pengaruh positif antara LDR terhadap pengembalian saham. 
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