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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang

(obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen

lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun

institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan

berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan

prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya (www.idx.co.id).

Menurut Panji Anoraga (2001) mendefinisikan harga saham sebagai harga

jual saham sebagai konsekuensi dari posisi tawar antara penjual dan pembeli

saham, sehingga nilai pasar menunjukkan fluktuasi dari harga saham.

Sedangkan market value perusahaan kaitannya dengan laporan keuangan yang

diuraikan oleh teori pasar efisien. Para pemodal tentunya termotivasi untuk

melakukan investasi pada suatu instrumen yang diinginkan, dengan harapan

untuk mendapatkan kembalian investasi yang sesuai.

Banyak faktor yang mempengaruhi harga saham yang dimiliki oleh

perusahaan perbankan, yaitu terbagi dalam faktor fundamental dan faktor

ekonomi. Faktor fundamental yaitu faktor – faktor yang berasal dari dalam

perusahaan. Sedangkan faktor ekonomi yaitu faktor – faktor yang berasl dari

luar perusahaan, misalnya tingkat inflasi, perubahan nilai kurs dan lain – lain.
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Inflasi sebagai suatu fenomena ekonomi yang terjadi di negara-negara

yang sedang berkembang, merupakan obyek kajian yang sangat menarik.

Masalah inflasi mudah dialami oleh sebagian besar negara-negara sedang

berkembang dengan tingkat yang berbeda-beda. Definisi inflasi banyak

ragamnya seperti yang dapat ditemukan dalam literatur ekonomi. Inflasi

adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin lemahnya daya beli yang

diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu

negara. Menurut Sukirno (1997: 302) mengatakan bahwa tingkat inflasi yaitu

persentase kecepatan kenaikan harga-harga dalam satu tahun tertentu,

biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan sampai dimana

buruknya masalah ekonomi yang dihadapi. Dalam perekonomian yang pesat

berkembang, inflasi yang rendah tingkatnya dinamakan inflasi merayap

(angka inflasi antara 2 – 4%). Dengan semakin baiknya tingkat inflasi yang

terjadi diharapkan akan meningkatkan harga saham.

Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dan

menyalurkan dana kepada masyarakat dengan mempunyai leverage yang

tinggi yang berarti memiliki kewajiban yang tinggi baik dalam bentuk rupiah

maupun valutas asing. Dengan semakin rendahnya nilai tukar rupiah terhadap

dollar akan menyebabkan rupiah semakin lemah diperdagangkan, sehingga

kewajiban bank dalam valutas asing akan semakin tinggi. Dengan demikian,

bank akan semakin susah dalam memenuhi kewajibannya, sehingga

berdampak pada harga saham bank yang rendah.
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Perkembangan tingkat inflasi tahun 2010 – 2014 masih cenderung rendah

karena tingkat harga yang beberapa kali meningkat drastis akibat naiknya

harga bbm. Pada nilai tukar rupiah cenderung stabil dan semakin melemah

mulai tahun 2013 – 2014. Dan harga saham perbankan juga cenderung stabil

dan semakin naik mulai tahun 2013 – 2014.

Beberapa kondisi seperti yang diuraikan di atas mendasari penulis untuk

melakukan penelitian mengenai topik ini dengan judul “Pengaruh Inflasi,

Kurs Terhadap Harga Saham Emiten Perbankan di Bursa Efek

Indonesia Periode 2010-2014”. Peneliti berharap dapat menemukan

kesimpulan yang berbeda dari penelitian terdahulu dan dapat dicari pokok

permasalahan yang lebih akurat untuk peneliti selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai

berikut:

Seberapa besar pengaruh inflasi dan kurs terhadap harga saham emiten

perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2014 ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah ini digunakan untuk memberikan arah yang tepat dari

penelitian yang dibuat. Penelitian ini membatasi masalah pada data inflasi dan

kurs Rupiah terhadap USD serta pengaruhnya terhadap harga saham

perbankan. Perusahaan yang dijadikan objek penelitian ini adalah 10 emiten
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perbankan dengan nilai aset terbesar di Indonesia dan terdaftar di BEI selama

lima tahun periode 2010-2014.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh inflasi dan

kurs terhadap harga saham emiten perbankan di Bursa Efek Indonesia periode

2010 - 2014.

E. Manfaat Penelitian

a. Bagi praktisi

Untuk memberikan analisis mendalam dan objektif mengenai

pengaruh inflasi dan kurs baik secara simultan maupun secara parsial

terhadap harga saham emiten perbankan di Bursa Efek Indonesia, sehingga

menjadi pijakan untuk segera mengambil langkah antisipasi atas dampak

yang timbul.

b. Bagi perbankan

Memberikan tambahan masukan untuk membuat kebijakan

mengambil keputusan mengenai pengaruh Inflasi dan kurs terhadap harga

saham perbankan di kemudian hari.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas

serta dapat dijadikan bahan perbandingan dalam mengkaji dan

menganalisa pengaruh inflasi, kurs terhadap harga saham perbankan.


