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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dunia bisnis yang sedang memasuki era globalisasi mengakibatkan 

persaingan semakin tajam, sehingga setiap perusahaan dituntut untuk senantiasa 

berproduksi secara efisien bila ingin tetap memiliki keunggulan daya saing. 

Ketatnya persaingan dalam dunia bisnis dan ekonomi yang terjadi saat ini menjadi 

pemicu yang kuat bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan performa 

terbaiknya dalam mempengaruhi investor untuk menarik atau menanamkan 

investasinya. Manajemen perlu memberikan informasi keuangan perusahaan bagi 

semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan sarana investor untuk mengetahui posisi keuangan 

perusahaan dan dapat digunakan untuk pembuatan keputusan investasi yang tepat. 

Salah satu alternatif investasi adalah dengan menerbitkan surat berharga di pasar 

modal. 

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar 

Modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif 

investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan 

bangunan, dan sebagainya. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara 

para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui 

perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan 

lainnya (http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_modal). 

Undang-undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 telah menjelaskan pasar 

modal lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_publik
http://id.wikipedia.org/wiki/Alternatif
http://id.wikipedia.org/wiki/Investor
http://id.wikipedia.org/wiki/Investor
http://id.wikipedia.org/wiki/Institusi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Instrumen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_modal
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Modal memberikan peran besar bagi perekonomian suatu Negara karena pasar 

modal memberikan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal 

menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu 

pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. 

Sedangkan pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal 

memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh return bagi pemilik dana, 

sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Jadi diharapkan dengan adanya 

pasar modal aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal 

merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat 

meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya memberikan 

kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas. 

Objek pembahasan dalam penelitian ini adalah sektor perbankan, dengan 

pertimbangan bahwa perbankan adalah salah satu sumber investasi di pasar uang 

dan sektor yang mengalami dampak langsung dari perubahan variabel makro 

ekonomi, khususnya yang berhubungan dengan pilihan investor dalam 

berinvestasi. Umumnya  investor  lebih  menyukai  return  yang  stabil  dan 

konstan,  karena  return  yang  berubah-ubah  akan  menyebabkan penyampaian  

informasi  yang  salah  dan  dapat  menghilangkan  ketenangan  investor. Namun 

selama empat tahun terakhir return saham perusahaan perbankan tidak sesuai 

dengan harapan, seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini: 
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Grafik 1.1 

Rata-rata Return Saham Perusahaan Perbankan di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-2012 

 

Sumber: hasil data yang diolah. 

Bila dilihat dari grafik 1.1, terdapat fluktuasi dari rata-rata return saham 

perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012. Berdasarkan 

dari beberapa penelitian terdahulu ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi fluktuasi return tersebut, diantaranya nilai kurs, inflasi, suku 

bunga deposito, dan volume perdagangan saham. Menurut Azwir dan Mirza 

(2011:2-3) menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

return saham di pasar modal diantaranya adalah faktor yang berasal dari luar 

perusahaan, seperti nilai kurs, inflasi dan suku bunga deposito. Sedangkan faktor 

yang berasal dari dalam perusahaan adalah volume perdagangan saham. 

Faktor pertama yang mempengaruhi return saham adalah nilai kurs. Nilai 

tukar suatu mata uang merupakan hasil interaksi antara kekuatan permintaan dan 

penawaran yang terjadi di pasar valuta asing. Penentuan kurs Rupiah terhadap 

valuta asing merupakan hal yang penting bagi pelaku pasar modal di Indonesia. 

Karena kurs valas sangat mempengaruhi jumlah biaya yang harus dikeluarkan, 

dan besarnya biaya yang akan diperoleh dalam transaksi saham dan surat berharga 

di bursa pasar modal. Semakin tinggi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika 
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maka harga saham juga akan meningkat. Apabila harga saham meningkat maka 

akan menyebabkan return saham yang akan diterima investor juga akan 

meningkat. Utami dan Rahayu (2003:130) melakukan penelitian tentang “Peran 

Profitabilitas, Suku Bunga, Inflasi dan Nilai Tukar Uang dalam Mempengaruhi 

Pasar Modal Indonesia Selama Krisis Ekonomi”. Dalam penelitian ini variabel 

independennya adalah profitabilitas perusahaan, suku bunga, laju inflasi, dan nilai 

tukar uang sedangkan variabel dependennya adalah harga saham. Penelitian 

tersebut menggunakan obyek penelitian yaitu perusahaan yang sensitif terhadap 

perubahan kondisi ekonomi yang terdaftar di BEJ. Hasil penelitian ini 

menyebutkan secara empiris terbukti bahwa nilai tukar mempengaruhi harga 

saham secara signifikan. Dan secara empiris terbukti bahwa nilai tukar Rupiah 

terhadap Dollar Amerika secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap harga saham. 

Faktor kedua yang mempengaruhi return saham adalah tingkat inflasi. 

Inflasi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan meningkatnya harga-harga 

pada umumnya, atau suatu keadaan yang menunjukkan turunnya nilai uang karena 

meningkatnya jumlah uang yang beredar tidak diimbangi dengan peningkatan 

persediaan barang. Hal ini akan mengakibatkan tingginya nilai mata uang asing. 

Dan pada akhirnya investor akan lebih memilih menanamkan modalnya kedalam 

mata uang asing daripada menginvestasikannya dalam bentuk saham. 

Mengakibatkan turunnya harga saham secara signifikan. Apabila harga saham 

turun secara signifikan akan menyebabkan return saham yang akan diterima 

investor juga akan menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Iswadi dan Yunina 

(2006:13) adalah mengenai pengaruh laba akuntansi, financial leverage, dan 

tingkat Inflasi terhadap harga saham, dimana studi kasusnya pada saham LQ 45 di 

BEJ, pada penelitian ini inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham. 

Faktor berikutnya yang juga mempengaruhi return saham adalah suku 

bunga deposito. Karena suku bunga deposito mempunyai hubungan timbal balik 

dengan return saham yang artinya, jika suku bunga naik maka return investasi 

yang akan diperoleh investor akan turun, sebaliknya jika suku bunga turun maka 

return investasi akan naik. Hal ini dikarenakan apabila suku bunga deposito terus 
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meningkat, ada kecenderungan pemilik modal akan mengalihkan modalnya ke 

deposito dan tentunya akan berakibat negatif terhadap harga saham perusahaan 

emiten di pasar modal. Minat investor untuk menanamkan modalnya di pasar 

modal akan berkurang karena imbalan saham yang akan diterima lebih kecil 

dibandingkan dengan imbalan dari bunga deposito. Akibatnya harga saham di 

pasar modal akan mengalami penurunan secara drastis. Dengan naiknya tingkat 

suku bunga deposito juga akan mempengaruhi peredaran uang di dalam negeri, 

peredaran uang akan menjadi sedikit karena para investor lebih baik menyimpan 

uang di bank daripada menginvestasikannya dalam bentuk saham. Dari penjelasan 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa suku bunga deposito berpengaruh negatif 

terhadap return saham. Hamid (2008:166) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh suku bunga deposito dan kurs terhadap harga saham pada Industri 

Perbankan. Hasil penelitian ini bahwa suku bunga deposito dan kurs rupiah 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap harga saham. Dan secara parsial dapat 

disimpulkan bahwa suku bunga deposito berpengaruh negatif terhadap harga 

saham. 

Faktor  berikutnya  yang  juga  mempengaruhi  return  saham  dari  dalam  

perusahaan  adalah  volume perdagangan saham. Volume perdagangan saham 

merupakan perbandingan jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan pada 

waktu t (periode sampel) dengan jumlah saham perusahaan yang beredar pada 

waktu t (periode sampel). Jika jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada 

hari transaksi meningkat berarti saham perusahaan tersebut diminati oleh banyak 

investor dan return saham perusahaan tersebut juga akan naik. Sebaliknya, jika 

jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada hari transaksi menurun, berarti 

return saham juga akan turun. Jadi terdapat hubungan yang searah antara 

peningkatan volume perdagangan saham dengan return saham. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa volume perdagangan saham berpengaruh terhadap 

tinggi rendahnya return saham. Hadianto dan Setiawan (2007:94) melakukan 

penelitian mengenai pengaruh volume perdagangan, EPS dan PER terhadap harga 

saham sektor pertambangan pada periode 2000-2005 di BEJ. Hasilnya 
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menunjukkan bahwa volume perdagangan secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham. 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi return saham yaitu nilai kurs, inflasi, suku bunga deposito dan 

volume perdagangan saham. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti 

permasalahan tersebut yang akan dituangkan dengan judul: “Pengaruh Nilai 

Kurs, Inflasi, Suku Bunga Deposito dan Volume Perdagangan Saham 

Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012.” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Dari uraian diatas maka identifikasi masalah yang akan diteliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi nilai kurs, inflasi, suku bunga deposito, volume 

perdagangan saham, dan return saham pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012? 

2. Bagaimana pengaruh nilai kurs, inflasi, suku bunga deposito, dan volume 

perdagangan saham terhadap return saham baik secara parsial maupun 

secara simultan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2012? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh, mengolah dan 

menganalisis data menjadi informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 

sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Kondisi nilai kurs, inflasi, suku bunga deposito, volume perdagangan 

saham, dan return saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 
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2. Pengaruh nilai kurs, inflasi, suku bunga deposito, dan volume perdagangan 

saham terhadap return saham baik secara parsial maupun secara simultan 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2012. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah dan 

menganalisis data menjadi informasi kemudian dituangkan dalam bentuk laporan 

penelitian yang berguna untuk : 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

2. Bagi investor dan calon investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

sebelum melakukan investasi di pasar modal. 

3. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan dapat 

menjawab keingintahuan penulis terhadap masalah yang penulis teliti 

sehingga penulis dapat lebih memahami mengenai dunia moneter dan pasar 

modal di Indonesia. 

4. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan 

bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan diharapkan 

penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca. 

 


