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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Seiring dengan berkembangnya perekonomian yang semakin cepat 

dan komplek setiap waktunya tidak dapat dipisahkan dari lembaga 

keuangan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang memberi sinyal 

pasang surut perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan di Indonesia 

terdiri dari dua yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non 

bank. Kedua lembaga ini selain memiliki fungsi sebagai lembaga 

intermediasi juga memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit. (Kasmir, 2010:23) bank yaitu sebagai 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Tetapi pada kenyataannya bank sebagai lembaga keuangan 

bank yang dapat dijadikan alternatif pertama untuk memenuhi kebutuhan 

dana ternyata belum dapat bekerja semaksimal mungkin dalam 

menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga adanya 

lembaga keuangan non bank dapat memberikan substitusi dan pengaruh 

pada kondisi dan pertumbuhan ekonomi baik dibidang perdagangan 

maupun jasa. Salah satu lembaga keuangan non bank yang dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat adalah asuransi. Perusahaan 
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asuransi yang berkembang saat ini mulai banyak yang melakukan inovasi 

produk yaitu dengan menciptakan beragam jenis produk hibrida atau 

produk campuran untuk menarik minat masyarakat dan untuk memenuhi 

kebutuhan nasabah, misalnya produk perbankan (deposito) digabung 

dengan produk asuransi jiwa. Dengan adanya produk hibrida ini 

diharapkan dapat mendatangkan manfaat ganda bagi nasabah yaitu 

mendapatkan bunga deposito sekaligus proteksi asuransi jiwa.  

Bank dan Non Bank tidak hanya sebagai penyimpan dan pemberi 

kredit tetapi juga pencipta alat – alat pembayaran, stabilisasi moneter dan 

dinamisator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bahkan bank mendorong 

terjalinya hubungan perekonomian perdagangan internasional antar negara 

di dunia. Dengan kinerja perbankan yang baik maka akan menarik minat 

investor untuk berinvestasi pada sektor perbankan. Permodalan bank 

berasal dari beberapa sumber, pertama berasal dari modal pemilik dan 

sumber lainnya yaitu berasal dari luar antara lain dalam bentuk 

pinjaman/hutang dari bank lain dan dana dari nasabah yang berbentuk 

tabungan, deposito dan giro dan dalam upaya menambah dananya yaitu 

melalui penjualan sahamnya kepada para investor/pemilik modal. Salah 

satu yang digunakan dalam menjual saham di publik yaitu pasar modal. 

Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang 

terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank – bank komersial dan 

semua lembaga perantara dibidangkeuangan, serta keseluruhan surat – 

surat berharga yang beredar. 
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 Undang – undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal telah 

menggariskan bahwa pasar modal mempunyai posisi yang strategis dalam 

pembangunan ekonomi nasional. Pasar modal di Indonesia memegang 

peranan yang sangat penting baik bagi sektor swasta, pemerintah maupun 

masyarakat. Menurut (Setiawan, 2009 dalam Samsul, 2006) dengan 

adanya pasar modal, sektor swasta dapat memanfaatkannya sebagai 

alternatif pembiayaan usahanya. Mengingat adanya kendala pada biaya 

bunga dan terbatasnya dana perbankan. Bagi pemerintah, pasar modal 

memiliki peranan untuk mengerahkan dana masyarakat guna membiayai 

pembangunan. Hal ini penting mengingat kemampuan pemerintah dalam 

menyediakan dana untuk pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) sangat terbatas, oleh karena itu pengerahan dana 

masyarakat melalui pasar modal perlu dikembangkan. Sedangkan bagi 

masyarakat, pasar modal merupakan alternatif investasi yang dapat 

memberikan tingkat pengembalian atas pendapatan dari investasi saham 

maupun pendapatan dari surat berharga lain yang diperdagangkan dipasar 

modal. 

 Menurut (Halim, 2003dalam Sari, 2013) Investasi pada hakikatnya 

merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk 

memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Untuk melakukan investasi 

dipasar modal diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman serta 

naluri bisnis untuk menganalisis efek – efek mana yang akan dibeli, mana 

yang akan dijual, dan mana yang tetap dimiliki. Mereka yang ingin 
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berkecimpung di dalam jual beli saham harus meninggalkan budaya ikut – 

ikutan, gamblang, dan sebagainya yang tidak rasional. Sebagai investor 

harus rasional dalam menghadapi pasar jual beli saham. Selain itu, 

investor harus mempunyai ketajaman perkiraan masa depan perusahaan 

yang sahamnya akan dibeli atau dijual. 

Investor harus berhati – hati dalam pembuatan keputusan investasi 

sebelum memahami informasi yang berhubungan dengan perusahaan yang 

menerbitkan saham. Untuk mendapatkan mendapatkan tingkat 

pengembalian saham yang optimal (sesuai dengan resiko yang 

dikandungnya), seorang investor perlu pula mengetahui indeks harga 

saham yang sebenarnya merupakan angka indeks dari harga – harga saham 

yang telah disusun dan dihitung sedemikian rupa sehingga menghasilkan 

trend perubahan harga saham. Dengan mengetahui indeks harga saham 

maka investor dapat mengetahui kondisi pasar secara umum. 

Dalam pasar modal, perubahan harga – harga saham dipengaruhi 

oleh faktor – faktor ekonomi makro seperti tingkat inflasi, suku bunga, 

nilai tukar mata uang, dan lain – lain. Faktor – faktor tersebut saling 

mempengaruhi dan pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap 

harga saham. 

Tingkat bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai 

sekarang (present value) aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan – 

kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi. Tingkat bunga 

yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang akan ditanggung 
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perusahaan dan juga akan menyebabkan return yang diisyaratkan investor 

dari suatu investasi akan meningkat.  

Demikian pula halnya dengan inflasi, tingkat inflasi yang tinggi 

biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas 

(overheated). Artinya, kondisi ekonomi mengalami permintaan atas 

produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga – 

harga cenderung mengalami kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi juga akan 

menyebabkan penurunan daya beli uang (purchasing power of money). 

Disamping itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat 

pendapatan riilyang diperoleh investor dari investasinya. 

Kurs merupakan variabel makroekonomi yang turut mempengaruhi 

volatilitas harga saham. Depresiasi mata uang domestik akan 

meningkatkan volume ekspor. Bila permintaan pasar internasional cukup 

elastis hal ini akan meningkatkan cash flow perusahaan domestik, yang 

kemudian meningkatkan harga saham, yang tercermin pada IHSG. 

Sebaliknya, jika emiten membeli produk dalam negeri, dan memiliki 

hutang dalam bentuk dollar maka harga sahamnya akan turun. Depresiasi 

kurs akan menaikkan harga saham yang tercermin pada IHSG dalam 

perekonomian yang mengalami inflasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dilakukan 

penelitian  tentang : “Analisis Variabel Makro Terhadap Harga Saham 

Perbankan dan Non Bank (Asuransi) Pada PT. Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2009 – 2013“. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah 

adalah : 

1. Seberapa besar pengaruh variabel – variabel ekonomi makro (suku 

bunga SBI, kurs (Rp/US$), dan inflasi) berpengaruh terhadap harga 

saham perbankan (kelompok bankbesar dan kelompok bank kecil) dan 

saham asuransi pada PT. Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2013? 

2. Variabel  manakah yang paling berpengaruh terhadap harga saham 

perbankan (kelompok bank besar dan kelompok bank kecil) dan saham 

asuransi pada PT. Bursa Efek di Indonesia tahun 2009 – 2013. 

 

C. Tujuan Masalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel – variabel makro (suku bunga 

SBI, kurs (Rp/US$), dan inflasi) terhadap harga saham perbankan 

(kelompok bank besar dan kelompok bank kecil) dan saham asuransi 

pada PT. Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2013. 

2. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap harga 

saham perbankan (kelompok bank besar dan kelompok bank kecil) dan 

saham asuransi pada PT. Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2013. 
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D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini memberikan pemahaman sesuai dengan tujuan 

dan tidak terlalu melebar, maka perlu dilakukan batasan – batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Saham Perbankan yang diteliti adalah Perbankan yang listing pada PT. 

Bursa Efek indonesia dari periode Januari 2009 sampai dengan 

Desember 2013 dengan instrument yang diperdagangkan berupa 

saham dan melaporkan keuangan yang tercantum dalam ICMD 

(Indonesia Capital Market Directory). 

2. Saham Non Bank yang diteliti adalah Asuransi yang listing pada Bursa 

Efek Indonesia dari periode Januari 2009 dampai dengan Desember 

2013 dengan instrument yang diperdagangkan berupa saham dan 

melaporkan keuangan yang tercantum dalam ICMD (Indonesia 

Capital Market Directory). 

3. Variabel ekonomi makro yang diteliti antara lain, suku bunga SBI, 

kurs (Rp/US$), dan inflasi tahun 2009 – 2013.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor  

Dapat memberikan gambaran tentang keadaan saham perusahaan 

publik terutama pengaruh nilai, tingkat suku bunga SBI, kurs 

(Rp/US$), dan inflasi terhadap saham perbankan dan saham asuransi 
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sehingga dapat menentukan dan menerapkan strategi perdagangan di 

pasar modal. 

2. Bagi Pemerintah  

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak – pihak 

lainnya yang terkait dalam mengambil kebijakan yang akan ditempuh 

sehubungan dengan pergerakan saham perbankan dan saham asuransi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan dasar dan juga bisa dikembangakan secara luas lagi 

dengan mengambil faktor – faktor ekonomi lain selain suku bunga 

SBI, kurs (Rp/US$) dan inflasi. 
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