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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Globalisasi ekonomi merupakan fakta sejarah yang wajib dihadapi dan 

terlibat bagi seluruh negara di dunia termasuk negara - negara di ASEAN. 

Perekonomian dunia yang meluas ke seluruh dunia telah menjadikan kondisi 

ekonomi diantara negara yang terdapat dalam lingkungan tertentu saling 

ketergantungan, dan akan mengakibatkan proses pemersatu kegiatan ekonomi 

di sektor keuangan maupun sektor riil. Munculnya saling bergantung 

antarnegara lazimnya karena sumber daya alam milik masing-masing negara 

umumnya sangat terbatas, kemudian membuat negara tersebut membutuhkan 

bantuan dari negara lain. (Huala Adolf, 2003). 

Sebagai lembaga intermediasi, kegiatan sektor perbankan sangat 

bergantung pada kepercayaan para pemilik dana. Jika kepercayaan nasabah 

hilang maka dapat dipastikan bank tersebut akan mengalami kesulitan. Seperti 

yang terjadi pada tahun 1997 kepercayaan akan seluruh sistem sektor 

perbankan menurun yang berakibat terjadinya krisis perbankan. Karena sekitar 

87,1% adalah total aset industri keuangan yang sebagian besar sektor 

perbankan maka krisis sektor perbankan juga berarti krisis sektor keuangan.  

Dalam perkembangnya kinerja perbankan menunjukkan kondisi yang 

membaik pada tahun 2016 dan berhasil mengurangi exposure ke sektor migas 

dan pertambangan. Peningkatan alokasi kredit korporasi di sektor yang 

prospektif seperti consumer goods bisa menjadi pilihan alternatif.  Dalam 
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bidang investasi Indonesia menempati posisi kedelapan di seluruh dunia dengan 

tingkat prosentase sebesar 11%. Kondisi ini memberikan gambaran mengenai 

potensi yang dimiliki Indonesia sehingga menjadi salah satu tujuan investasi 

produktif di dunia, data negara-negara yang menjadi tujuan investasi dapat 

disajikan pada gambar 1.1 

Gambar 1.1 Posisi Indonesia Sebagai Tujuan Investasi 

 
 Sumber : World Investment Report, diolah (2018) 

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui Indonesia memiliki potensi 

dalam investasi. Kondisi ini tidak telepas dari kinerja sektor perbankan akan 

berpengaruh positif terhadap aktivitas investasi yang terjadi di Indonesia. 

Dalam pasar modal suatu negara pergerakan keadaan indikator makroekonomi 

sangat dibutuhkan dan diperlukan, karena makroekonomi suatu negara 

merupakan hal yang terus menerus bergerak bahkan tidak ada keadaan yang 

pasti mengenai situasi dan kondisi makroekonomi suatu negara maka dari itu 

sangat dibutuhkannya laporan, penjelasan atau petunjuk mengenai pergerakan 

kondisi makro ekonomi.   
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Informasi mengenai pergerakan keadaan dan kondisi makroekonomi 

suatu negara bisa menolong investor maupun trader pada saat mengendalikan 

investasi saham. Disamping pengendalian dan pengelolaan saham, 

pengendalian dan pengelolaan manajemen resiko pada saat melakukan 

kegiataan investasi juga memanfaatkan informasi mengenai pergerakan kondisi 

makro ekonomi. Dengan contoh, pemanfaatan petunjuk dan informasi 

mengenai keadaan makro ekonomi bisa membantu investor dalam melakukan 

analisis keadaan pasar modal yang berguna untuk pengendalian dan 

pengelolaan porotofolio.  

Fluktuasi dari variabel makroekonomi dan kondisi ekonomi didalam 

suatu negara dapat berpengaruh terhadap harga saham, termasuk juga sektor 

keuangan dan sub-sektor perbankan. Fungsi dari bank sentral itu sendiri di suatu 

negara bertanggung jawab melakukan kebijakan moneter yang telah dibuat, 

dengan melakukan pengawasan terhadap keseimbangan perekonomian 

(Suparmoko, M.A, 2009). 

Kondisi ekonomi makro di Indonesia menghadapi penurunan secara 

signifikan dari 5,5% di bulan Mei tahun 2016 kemudian menurun menjadi 

4,25% pada bulan September di tahun 2017. Didalam teori ekonomi disebutkan 

kemerosotan suku bunga bank sentral suatu negara akan menurunkan tingkat 

bunga perbankan. Investor yang menghadapi penurunan pada tingkat 

pengembalian di perbankan akan melaksanakan pilihan transaksi penggantian 

menuju instrumen lain utamanya saham dan juga sektor riil. Dengan kondisi 
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suku bunga bank sentral suatu negara yang tetap tinggi otomatis akan 

berdampak pada kinerja investasi di sektor riil.  

Suku bunga bank sentral disisi lain sangat berkait dengan tingkat inflasi. 

Undang-Undang Bank Indonesia menyerahkan instruksi atau wewenang pada 

BI untuk megontrol nilai tukar dan juga inflasi. Gambar dibawah ini 

menerangkan tingkat inflasi Indonesia di tahun 2014 sampai dengan 2017. 

Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Inflasi 2014-2017 

 

Sumber: BPS, diolah (2018) 

Data diatas menjelaskan bahwa tingkat inflasi Januari sampai dengan 

September tahun 2017 sebesar 2,63% telah turun secara signifikan dari 3,65% 

di 2014 dan 3,07% di 2014 walaupun masih lebih tinggi dari inflasi periode 

serupa di 2016 sebesar 1,95%.  

Pasar modal tidak hanya milik negara industri dan negara maju saja, 

bahkan saat ini beberapa negara berkembang juga ikut aktif dalam kegiatan 

pasar dalam modal dimana semakin memperlihatkan bahwa pasar modal sangat 

dibutuhkan guna mendistribusikan dana dengan tepat, serta merupakan suatu 

kesempatan bagi investor untuk mulai berinvestasi di negara-negara lain. Proses 

ini dapat berlangsung apabila keadaan pasar modal mulai membuka diri untuk 
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investor asing. Malaysia dan Indonesia merupakan beberapa negara 

berkembang di ASEAN yang membuka bursa saham bagi investor asing. 

Gambar 1.3 Perkembangan Harga Saham sektor Keuangan 

Indonesia dan Malaysia 

 

 
Sumber : Chart Nexus, 2018 

Berdasarkan grafik diatas secara umum secara grafik dapat dikatakan 

bahwa harga saham didalam indeks harga saham keuangan di Indonesia selalu 

mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sedangkan di 
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tahun 2018 harga saham terus mengalami kenaikan. Ditengah fluktuasi yang 

terjadi beberapa sektor saham yang masih bersinar, salah satunya adalah saham 

perbankan, yang menguat 0,59% dalam setahun terakhir. Saham keuangan 

merupakan sub-sektor saham yang justru menguat di tengah koreksi mayoritas 

sektor di pasar modal domestik (www.amp.kontan.co.id).   

Sedangkan berdasarkan grafik indeks keuangan di Malaysia dapat dilihat 

selalu mengalami fluktuasi dimana di tahun 2017 dari bulan juni sampai 

dengan bulan desember harga saham stabil kemudian masuk di tahun 2018 

terus mengalami kenaikan dan di tahun 2019 mengalami fluktuasi yang tidak 

menentu. Hal ini tidak lepas dari kondisi internal perusahaan yaitu kinerja 

perusahaan sedangkan kondisi eksternal yaitu fundamental makro ekonomi 

karena dengan siklus ekonomi yang membaik, sektor yang sangat diuntungkan 

adalah sektor bank karena sektor ini adalah proksi dari ekonomi dari suatu 

negara. 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Dwi Wulandari 2014) 

yang meneliti mengenai beberapa variabel makro ekonomi yang 

mempengaruhi harga saham di ASEAN terdapat perbedaan determinan yang 

berpengaruh terhadap harga saham. Di Indonesia sebaliknya sangat 

dipengaruhi oleh harga suatu saham waktu masa lampau. Dengan alasan 

kondisi perekonomian indonesia yang kurang stabil dan tidak terlalu bagus 

yang membuat investor menanamkan modal yang bersifat jangka pendek 

dengan harapan memperoleh keuntungan dari perubahan pasar, yang pada 

http://www.amp.kontan.co.id/
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akhirnya menjadikan investor lebih memperhatikan harga suatu saham dimasa 

lalu guna memperkirakan harga saham yang akan terjadi di masa depan. 

Sedangkan berbeda di Malaysia sendiri variabel makroekonomi yang 

dominan mempengaruhi adalah nilai tukar hal ini menjelaskan kuatnya 

intervensi investor asing dalam mengontrol pergerakan pasar modal di 

Malaysia. 

Didalam konteks inilah menarik untuk memperbandingkan beberapa 

bank besar di Indonesia dengan beberapa bank besar lainnya di ASEAN.  

Perbankan Indonesia masih memiliki ruang gerak untuk pertumbuhan yang 

sangat besar karena pertumbuhan GDP nominal Indonesia masih sangat tinggi 

setiap tahun. Dengan meningkatnya pertumbuhan tahunan GDP nominal maka 

aset perbankan Indonesia juga akan mampu tumbuh paling tidak sejalan 

dengan pertumbuhan ekonomi nominal tersebut. 

Saham merupakan sarana investasi yang sangat menarik bagi kalangan 

investor karena mempunyai pergerakan dan mobilitas yang cukup tinggi. 

Resiko yang didapatkan besar apabila menanamkan dana atau uang di pasar 

saham tetapi dapat di minimalisasi dengan memperhatikan saham perusahaan 

yang berkinerja dengan baik. Harga saham yang tercatat didalam indeks harga 

saham adalah determinan yang menentukan investasi yang banyak 

dipertimbangkan oleh investor maupun trader (www.antara.com 2010). 

Dalam penelitian (Purnomo,2003) terdapat beberapa faktor fundamental 

eksternal dari variabel makro ekonomi yang mempengaruhi harga saham di 

indeks LQ45 yaitu tingkat inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat suku 

http://www.antara.com/
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bunga, dan nilai tukar. Laju pertumbuhan ekonomi diukur dari Produk 

Domestik Bruto atau GDP.  

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan GDP Riil Negara ASEAN-6 

Pertumbuhan GDP Riil Negara ASEAN-6 (% per tahun)  

Negara 
Tahun Tahun Tahun Rata - Rata Rata – Rata  

2010 2011 2016 2003 – 2007  2012 – 2016 

Indonesia 6,1 6,3 6,9 5,5 6,6 

Malaysia 7,2 4,6 5,6 6,0 5,3 

Filipina 7,3 4,5 5,1 5,7 4,9 

Singapura 14,5 5,6 4,8 7,5 4,6 

Thailand 7,8 2,5 4,9 5,6 4,5 

Vietnam 6,8 5,9 6,7 8,1 6,3 

Sumber : OEDC, diolah 2018 

Dapat dilihat dari sumber data OEDC pertumbuhan GDP riil negara – 

negara ASEAN di tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2010, 2011, 2016 di 

Indonesia terus mengalami kenaikan kemudian di Malaysia pertumbuhan GDP 

riil di tahun 2010 sebesar 7,2% di tahun 2011 turun menjadi 4,6% dan 

mengalami kenaikan kembali di tahun 2016 sebesar 5,6%. 

Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product merupakan 

pendapatan nasional yang menjelaskan informasi dari keadaan perekonomian 

di suatu negara. Menurut (Imam, 2017) GDP menunjukkan hubungan yang 

positif dengan harga saham, dikarenakan dengan meningkatnya GDP yang 

diartikan semakin baiknya perekonomian suatu negara maka memberikan 

sinyal yang baik terhadap peningkatan pergerakan harga saham, serta dengan 

meningkatnya GDP suatu negara otomatis akan meningkatkan daya beli 

masyarakat yang nantinya akan menambah permintaan akan saham suatu 

perusahaan dan otomatis menaikkan harga suatu saham perusahaan tersebut, 
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bagi perusahaan jika GDP suatu negara meningkat maka akan meningkatkan 

kinerja perusahaan tersebut termasuk sektor perbankan.  

Selain tingkat suku bunga dan GDP, inflasi juga mempengaruhi harga 

saham dimana secara umum inflasi sangat melekat hubungannya dengan 

penurunan kemampuan daya suatu beli, bagi individu masyarakat maupun 

perusahaan. Kenaikan inflasi dapat menurunkan capital gain yang 

mengakibatkan keuntungan yang didapatkan  investor akan berkurang. Bagi 

perusahaan maupun industri, terjadinya tingkat inflasi yang mengalami 

kenaikan tidak dapat dibebankan kepada konsumen karena dapat menurunkan 

pendapatan perusahaan itu sendiri hal ini akan memberikan resiko yang besar 

yang akan dihadapi oleh perusahaan itu sendiri (Novianto,2011).  

(Adib, 2009) menjelaskan bahwa keinginan para investor untuk melepas 

sahamnya bisa menimbulkan harga saham mengalami penurunan sehingga 

sekuritas di pasar modal menjadi tidak menarik, kondisi ini akan terlihat di 

indeks harga saham. Dapat disimpulkan harga saham sub-sektor perbankan 

akan mengalami penurunan sejalan dengan melemahnnya harga saham yang 

diakibatkan oleh penurunan permintaan akan saham. 

Beberapa variabel makroekonomi yang telah dipaparkan sebelumnya, 

variabel nilai tukar merupakan indikator dari makroekonomi juga berpengaruh 

terhadap harga saham karena nilai tukar mencerminkan keseimbangan 

permintaan dan penawaran terhadap mata uang dalam negeri maupun mata uang 

asing. Dengan berfluktuasinya kurs dollar terhadap mata uang domestik, suku 

bunga akan meningkat dikarenakan bank sentral akan menahan mata uang 
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domestik yang nantinya akan meningkatkan inflasi. Menurut (Aggarwal,1981) 

menunjukkan bahwa ada efek positif dari perubahan nilai tukar di pasar saham, 

sedangkan menurut (Solnik, 1984) menyimpulkan bahwa perubahan nilai tukar 

memiliki dampak yang signifikan pada pasar saham.  

Kondisi ekonomi makro Indonesia dan Malaysia memiliki peran 

penting dalam upaya memberikan dukungan atas liberalisasi pasar modal di 

beberapa negara ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan 

Singapore dimana disebutkan di tahun 1980 mengakibatkan aliran modal yang 

diterima cukup besar di negara yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu terjadi 

perluasan wilayah pasar modal dan pasar uang.  

Kemudian terjadilah krisis moneter di tahun 1997 karena paham 

liberalisasi yang diterapkan tidak didukung dengan pengaturan dan 

pengendalian sistem keuangan yang kokoh. Pada saat krisis di tahun 1997 

membuat fundamentral makroekonomi negara di ASEAN tersebut juga ikut 

terserang serta bukan hanya menyerang pasar modal dan pasar uang di negara 

ASEAN yang telah disebutkan, dimana tingkat inflasi serta tingkat suku bunga 

yang tinggi dan juga nilai tukar serta pasar saham yang mengalami depresiasi 

dan berada dalam kondisi kemerosotan (Atmadja, 2009). 

Penelitian mengenai pengaruh indikator makro ekonomi terhadap harga 

saham perbankan di berbagai negara telah banyak dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Banyak perbedaan hasil yang berbeda dari beberapa peneliti terdahulu. 

Secara teori nilai tukar berpengaruh negatif terhadap harga saham sektor 

perbankan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rossy, 2018) 
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membuktikan bahwa nilai tukar memiliki pengaruh yang positif terhadap harga 

saham sektor perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh (Lim, 2015) juga 

membuktikan jika nilai tukar menunjukkan pengaruh yang positif kepada harga 

saham di Malaysia. Menurut penelitian yang diteliti oleh (RJOUB, Husam, Irfan 

CIVCIR 2017) menjelaskan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif terhadap 

harga saham sektor perbankan. Maka dari itu dari beberapa peneliti terdahulu 

yang meneliti mengenai hubungan antara nilai tukar dan harga saham perlu 

dilakukan penelitian kembali. 

Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham. Di dalam 

penelitian yang dilakukan oleh (Rossy, 2018) inflasi berpengaruh negatif 

terhadap harga saham. Penelitian di Singapura yang dilakukan oleh (Hamzah, 

2004) menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Menurut penelitian (Jumria, 2017) menunjukkan adanya pengaruh positif 

terhadap harga saham sub-sektor perbankan. Dari beberapa peneliti terdahulu 

yang meneliti hubungan antara inflasi dan harga saham dengan hasil yang 

bervariasi maka perlu dilakukan penelitian kembali. 

GDP berpengaruh positif  terhadap harga saham, penelitian oleh 

(Finance et al. 2014) membuktikan sesuai dengan teori bahwa GDP 

berpengaruh positif terhadap harga saham sektor perbankan. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh (Udoka, Nya, and Bassey 2018) membuktikan 

jika GDP menunjukkan pengaruh yang negatif dengan harga saham sub-sektor 

perusahaan perbankan Nigeria. Dari beberapa peneliti terdahulu yang meneliti 
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hubungan antara GDP dengan harga saham dan menghasilkan hasil penelitian 

yang bervariasi maka perlu dilakukan penelitian kembali.  

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu di atas dengan hasil 

penelitian yang bervariasi, maka selanjutnya penulis ingin meneliti lebih lanjut 

mengenai perkembangan harga saham sektor perbankan yang dipengaruhi oleh 

beberapa variabel makroekonomi yang ada di Indonesia dan Malaysia yaitu 

menggunakan nilai tukar, GDP dan inflasi dengan judul Analisis Pengaruh 

variabel makroekonomi terhadap Harga Saham sub-sektor perbankan di 

Indonesia dan Malaysia. 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dan dijabarkan di latar 

belakang maka dirumuskan rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana perkembangan perubahan harga saham sub-sektor perbankan 

dan kondisi variabel makroekonomi di Indonesia dan Malaysia ? 

2. Bagaimana pengaruh Nilai Tukar, GDP, dan Inflasi terhadap harga saham 

sub-sektor perbankan di Indonesia, dan Malaysia? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mendeskripsi perkembangan harga saham dan variabel makroekonomi di 

Indonesia dan Malaysia 

2. Menguji serta menganalisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap 

perkembangan harga saham sub-sektor perbankan di Indonesia dan 

Malaysia 
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D. Batasan Masalah 

Pada penelitian yang berjudul tentang “Analisis Pengaruh variabel 

makroekonomi terhadap harga saham sub-sektor perbankan (Studi di 

Indonesia dan Malaysia)” dan terdapat batasan yang harus penulis tetapkan 

demi mendapatkan kesesuaian hasil yang diinginkan oleh penulis terhadap 

penelitian yang dilakukan kali ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Pertama, Negara yang digunakan adalah Indonesia dan Malaysia. 

2. Kedua, yaitu sampel bank yang digunakan di ada enam Bank Umum di 

Indonesia dan 6 Bank Umum di Malaysia  

3. Ketiga, penelitian ini membahas tentang pengaruh beberapa variabel 

makroekonomi  Nilai Tukar, GDP, dan Inflasi terhadap harga saham sektor 

perbankan di Indonesia dan Malaysia. 

E. Manfaat Penelitian  

1.  Bagi Perusahaan Perbankan 

Penelitian ini diharapkan bagi perusahaan perbankan sendiri adalah 

lebih mengetahui bagaimana investor akan menentukan keputusan dalam 

berinvestasi dengan lebih melihat faktor fundamental makroekonomi 

sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan atau profitabilitas yang 

tinggi. 

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan akan pemahaman atas 

pengaruh Nilai Tukar, GDP, dan Inflasi terhadap Harga Saham sub-sektor 

Perbankan 
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3. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai pengembangan terhadap ilmu pengetahuan ekonomi, 

khususnya pasar modal mengenai pengaruh variabel Nilai Tukar, GDP, dan 

Inflasi terhadap Harga Saham sub-sektor Perbankan di Indonesia dan 

Malaysia. Selain itu dapat juga digunakan untuk penelitian selanjutnya 

dengan memperluas faktor – faktor yang mempegaruhi harga saham sub-

sektor perbankan. 

 


