
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Suatu negara memiliki keuangan yang kuat dan modern, telah 

memiliki perubahan pola pikir tentang uang dan pengalokasiannya. Hal ini 

menjadi sangat diperlukan dalam menopang perekonomian yang modern. 

Sektor Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang berperan 

aktif dalam pembangunan ekonomi, yang diharapkan dapat meningkatkan 

peran dalam mewujudkan perkembangan industri ekonomi yang 

diharapkan dapat berkembang dengan pesat guna menghadapi persaingan 

global dan perkembangan investasi terutama pada pasar keuangan di 

Indonesia. 

Pada umumnya investasi pada pasar keuangan dibagi atas dua 

bagian yaitu Pasar modal dan Pasar Uang. Pembagian ini didasarkan atas 

instrumen keuangan atau surat berharga yang di perjualbelikan. 

Dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995, Pasar Modal adalah 

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik dengan efek yang diterbitkannya dan lembaga serta 

profesi yang berkaitan dengan efek. Saat ini pasar modal indonesia 

mengalami perkembangan yangsemakin baik, hal ini dibuktikan dengan 

selalu bertambahnya jumlah perusahaan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dari tahun ke tahun sehingga semakin banyak jenis surat 

berharga yang diperjualbelikan. Pasar modal menjalankan dua fungsi utama, 

yaitu: pertama sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari 

masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat 

digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja 

dan lain-lain. Kedua, menjadikan unsur masukan atau saran bagi masyarakat 

umum dalam berinvestasi pada instrumen keuangan, seperti: saham, 



obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat 

menempatkan dana yang dimiliki berdasarkan pada karateristik keuntungan 

dan resiko masing-masing instrumen.  

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau 

kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa 

pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga. 

Harga saham yang listing di bursa efek indonesia dalam suatu indeks 

disebut indeks harga saham gabungan. Obligasi adalah suatu istilah yang 

digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan hutang 

dari penerbit obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok hutang 

beserta kupon bunganya pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. 

Ketentuan lainnya dalam obligasi misalnya identitas pemegang obligasi, 

pembatasan-pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit. 

Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan atau modal bagi sekumpulan 

investor untuk berinvestasi dalam instrumen yang tersedia di pasar dengan 

cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh 

manajer investasi ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, 

obligasi, pasar uang, ataupun efek lainnya. Aktivitas suatu bursa efek 

dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan 

faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan, contohnya:  tingkat 

suku bunga, jumlah uang yang beredar, nilai tukar, kondisi ekonomi, dan 

lainnya. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang masih bisa 

dikendalikan oleh perusahaan, seperti: kinerja karyawan, teknologi mesin, 

dan lainnya. 

Perubahan yang terjadi terhadap faktor tersebut akan direspon 

langsung oleh pasar, sehingga akan berpotensi terhadap naik atau turunnya 

resiko dalam berinvestasi. Apabila indikator menunjukkan pada hal yang 

baik, maka akan berdampak baik pula bagi perkembangan pasar. Begitupun 

sebaliknya jika indikator menunjukkan pada tingkatan yang buruk, maka 



akan berdampak buruk pula bagi sentimen pasar. Tingkat suku bunga 

mempengaruhi keputusan individu dalam memilih investasi yang disukai, 

akan diivestasikan dalam bentuk tabungan atau melalui wadah pasar modal. 

Pada sisi lain, tingkat suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara 

tak langsung. Sebagai contoh: harga suatu surat berharga atau saham dapat 

mengalami kenaikkan dan penurunan tergantung dari tingkat suku bunga 

sehingga kemungkinan pemegang surat berharga akan mengalami capital 

loss atau capital gain. Jika suku bunga sedang tinggi, para pemilik uang 

cenderung menyimpan ke dalam tabungan atau deposito. Sebaliknya jika 

suku bunga rendah, cenderung akan berinvestasi pada saham. Hubungan 

tingkat suku bunga dan saham memiliki hubungan yang negatif (Novianto, 

2011:11). 

Beberapa tahun silam, seiring dengan adanya keputusan The Fed 

dalam mempertahankan tingkat suku bunga acuan, membawa pengaruh 

sentimen positif terhadap kondisi pasar modal didalam negeri terutama 

berkaitan langsung pada sektor perbankan, properti, dan industri. Suku 

bunga lain yang berada dibelahan eropa ikut juga mengalami penurunan 

akibat anjloknya harga minyak dunia. Kebijakan adanya penurunan suku 

bunga yang dilakukan oleh bank sentral eropa dilakukan untuk merangsang 

pertumbuhan ekonomi eropa yang stagnan. Selain bank sentral eropa, 

negara maju seperti jepang pun ikut menurunkan tingkat suku bunga hingga 

ke level dibawah 0%. Hal ini akibat dari mayoritas masyarakat jepang yang 

lebih cenderung memilih berinvestasi dari pada untuk membelanjakan 

uangnya. Sentimen The Fed yang terjadi beberapa saat lalu sempat 

menimbulkan kekhawatiran persero indonesia karena tidak kunjung adanya 

kepastian terhadap suku bunga acuan The Fed. Tetapi seiring dengan 

keputusan Bank Sentral Amerika yang menaikkan tingkat suku bunga acuan 

menjadi 0.25% - 0.50%, hal ini berdampak positif bagi indonesia. 

Saat ini bank indonesia telah menurunkan tingkat suku bunga acuan 

menjadi 6.75 %. Kebijakan ini dimaksudkan agar semua bank umum dapat 



menurunkan tingkat suku bunga kredit yang akan berdampak pada 

meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat. Selain 

itu juga diharapkan agar dapat menarik minat para pelaku UMKM untuk 

meminjam modal ke bank dalam mendorong iklim usaha yang kondusif. 

Sebagai contoh ketika pada tahun 2013, Bank Indonesia menaikkan tingkat 

suku bunga dari januari 2013 hingga desember 2013 menjadi 175 poin. 

 

Gambar 1.1 Diagram Tingkat Suku Bunga 
Sumber : www.bi.go.id Tahun 2011-2015 

 

Dengan adanya kenaikkan tingkat suku bunga, berdampak pada 

sensitifnya sektor perbankan. Dengan kenaikan suku bunga tersebut, 

masyarakat akan lebih mengutamakan menyimpan uangnya di bank. Hal ini 

berdampak pada biaya simpanan yang lebih besar dikeluarkan oleh bank. 

Akan tetapi kenaikan bi rate juga diharapkan dapat menekan laju inflasi 

yang meroket pada tahun 2013. 

Tabel 1.1 Daftar Tabel Tingkat Inflasi 

Bulan Tahun Tingkat Inflasi 

Januari 2013 4.57% 

Februari 2013 5.31% 

Maret 2013 5.90% 

April 2013 5.57% 

Mei 2013 5.47% 
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Juni 2013 5.90% 

Juli 2013 8.61% 

Agustus 2013 8.79% 

September 2013 8.40% 

Oktober 2013 8.32% 

November 2013 8.37% 

Desember 2013 8.38% 

Sumber : www.bi.go.id Tahun 2013 

Kenaikan inflasi yang terjadi pada 2013 diakibatkan oleh beberapa 

faktor. Misalnya nilai tukar yang tinggi, naiknya harga bbm, dan lain lain. 

Nilai tukar yang tinggi ini disebabkan karena keluarnya investasi portofolio 

asing atau keluarnya dana asing yang menurunkan nilai tukar. Investor 

menukar uangnya ke mata uang negara lain. Penyebab keluarnya dana asing 

di pasar modal dikarenakan rencana yang dikemukakan ole Ketua The Fed 

pada 22 Mei 2013 untuk mengurangi Quantitative Easing (program the fed 

untuk mencetak uang dan membeli aset aset finansial dari bank - bank di 

Amerika). Tidak lama setelah itu, IHSG menjadi anjlok. Termasuk yang 

terjadi di indonesia dimana nilai mata uang semakin lama semakin anjlok. 

Selain itu juga dampak lainnya akibat harga bbm yang tinggi. Hal ini akan 

berpengaruh terhadap harga komoditas lainnya seperti tarif angkutan yang 

naik, harga bahan bahan pokok yang naik, dan lain lain. 
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Gambar 1.2 Grafik IHSG 
Sumber : www.bps.go.id Tahun 2013 

 

 

Jumlah uang yang beredar adalah nilai keseluruhan uang yang 

berada di masyarakat (Iryani, 2011:18). Pengertian jumlah uang yang 

beredar dapat dilihat secara sempit dan luas. Secara sempit, uang yang 

beredar terdiri dari uang kartal, sedangkan dalam arti luas disebut sebagai 

uang kuasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianto (2011) 

menunjukkan bahwa jumlah uang yang beredar berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Begitu juga dengan penelitian sebelumnya oleh 

Himaniyah (2008) menunjukkan bahwa jumlah uang yang beredar 

berpengaruh signifikan juga terhadap perubahan harga saham. 

Jumlah uang yang beredar berhubungan juga dengan tingkat inflasi. 

Menurut (Murni, 2013:202) inflasi merupakan suatu kejadian yang 

menunjukkan kenaikkan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara 

terus menerus. (Kismawadi, 2013:2) mengemukakan bahwa inflasi 

menggambarkan kondisi ekonomi yang kurang sehat, hal ini disebabkan 

oleh menurunnya daya beli masyarakat dengan adanya kenaikan harga. 

Dengan semakin tingginya inflasi maka perekonomian akan memburuk dan 

memberikan dampak pada turunnya keuntungan perusahaan dan akan 

http://www.bps.go.id/


mempengaruhi harga saham dari perusahaan. Ketika inflasi tinggi, dan 

jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak, BI secara otomatis akan 

merespon dengan menekan tingkat suku bunganya. Hal ini akan 

mempengaruhi masyarakat dalam berinvestasi. Dengan bunga yang tinggi, 

masyarakat cenderung lebih memillih investasi di bank karena akan 

mendapatkan keuntungan dari bunga yang tinggi. Dan hal ini berdampak 

pula pada investsi di pasar modal yang menjadi sepi peminat karena tingkat 

keuntungan yang tidak seesuai dengan yang diharapkan ditambah lagi 

investasi pada pasar modal yang lebih beresiko. Tetapi sebaliknya jika 

tingkat suku bunga rendah, investor akan cenderung lebih memilih investasi 

pada pasar modal. 

 

 

Gambar 1.3 Diagram Jumlah Uang Beredar 
 Sumber : www.bi.go.id Tahun 2011-2015 

 

Tetapi meskipun tingkat inflasi atau jumlah uang yang beredar 

tinggi, untuk menarik minat investasi masyarakat indonesia sendiri masih 

belum banyak. Hal ini dikarenakan pola masyarakat indonesia yang 

kebanyakan orang berperilaku konsumtif. Berbeda halnya dengan jepang 

yang harus memberlakukan suku bunga negatif. Tujuan dilakukannya hal 
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tersebut agar masyarakat jepang tidak terus menerus menyimpan uangnya. 

Karena akan menghambat roda perekonomian masyarakat jepang 

(DetikFinance, 2016). 

Berdasarkan pada pemaparan mengenai fenomena serta 

permasalahan yang terjadi, saya tertarik untuk mengangkat topik tersebut 

menjadi sebuah penelitian dengan mengambil judul “ pengaruh suku 

bunga dan jumlah uang beredar terhadap gejolak harga saham ”. 

Adapun fokus waktu penelitian ini sebagaimana penjelasan diatas diambil 

periode tahun 2011 - 2015. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan pemaparan dalam fenomena yang terjadi, maka 

permasalahan yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar 

terhadap harga saham perusahaan sektor perbankan persero secara 

simultan ? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga terhadap harga saham 

perusahaan sektor perbankan persero secara parsial ? 

3. Bagaimana pengaruh jumlah uang beredar terhadap harga saham 

perusahaan sektor perbankan persero secara parsial ? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 Dalam hal ini, bi rate sebagai acuan tingkat suku bunga yang 

digunakan tidak mencerminkan bahwa bi rate ini 100% memiliki hubungan 

atau pengaruh terhadap harga saham. Akan tetapi, bi rate ini memmiliki 

batasannya. Artinya bahwa terdapat fakto tingkat suku bunga lain yang 

memiliki pengaruhnya terhadap harga saham bila dibandingkan dengan bi 

rate yaitu tingkat suku bunga dari masing-masing bank. 



1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan tentang masalah-masalah dan informasi yang erat pengaruhnya dengan 

permasalahan yang akan dibahas, sehingga dapat digunakan sabagai bahan dalam 

penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh 

penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Bisnis dan 

Manajemen di Universitas Widyatama Bandung. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar 

terhadap harga saham perusahaan sektor perbankan persero secara 

simultan  

2. Mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap harga saham 

perusahaan sektor perbankan persero secara parsial  

3. Mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap harga saham 

perusahaan sektor perbankan persero secara parsial  

 

1.5.  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberikan 

manfaat bagi : 

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan terutaman dalam bidang keuangan dan juga sebagai 

tempat belajar bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang 

selama ini dipelajari. 

2. Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi investor 

dalam memprediksi perkembangan harga saham perusahaan sektor 

perbankan persero di Bursa Efek Indonesia yang dipengaruhi oleh 

faktor tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Dijadikan 



sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi 

oleh investor. 

3. Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sebagai 

perbandingan untuk penelitian yang lebih mendalam. 

 

1.6.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk lokasi penelitian, penulis meneliti memperoleh data melalui 

website atau situs yang dibutuhkan datanya dalam penelitian ini, 

seperti website www.idx.co.id dan www.bi.go.id. Untuk waktu 

pengerjaannya dilakukan di pustaka lokal Universitas Widyatama. 

 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/

