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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Saham merupakan investasi yang dapat menghasilkan return  dalam waktu 

singkat, di mana investor memanfaatkan perubahan harga berupa selisih harga 

jual yang lebih tinggi dibandingkan harga beli untuk mencari keuntungan. Tetapi 

keuntungan ini belum tentu terjadi di semua sektor atau subsektor. Bahkan dalam 

satu subsektor, bisa saja saham sebuah emiten mengalami pergerakan yang 

berbeda dengan pergerakan sektor. Hal ini menyebabkan investor harus memilih 

jenis sektor, subsektor, hingga perusahaan apa yang di masa depan menjanjikan 

return  yang cenderung menguntungkan dan stabil bagi investor. 

Dari beberapa sektor saham yang ada, sektor keuangan merupakan salah 

satu sektor dengan market capitalization terbesar di Bursa Efek Indonesia. Sektor 

keuangan ditopang oleh subsektor perbankan, di mana empat emiten perbankan 

yaitu PT Bank Central Asia (BBCA), PT Bank Negara Indonesia (BBNI), PT 

Bank Rakyat Indonesia (BBRI), serta PT Bank Mandiri (BMRI) termasuk sepuluh 

emiten dengan market capitalization terbesar di BEI (Sukirno 2015). Hal ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan keuangan, terutama perbankan, 

digemari oleh investor, terutama setelah mengetahui bahwa pada tahun 2016 laba 

subsektor perbankan diramalkan akan meningkat sebesar 10-15% (Kania 2016).  

Sektor keuangan, khususnya perbankan, semakin menarik bila investor 

melihat dari sisi pasar potensial. Lembaga keuangan formal merupakan salah satu 

kebutuhan masyarakat masa kini, terutama masyarakat perkotaan. Masyarakat 

yang mamu mengakses jasa keuangan akan lebih mampu memperbaiki kualitas 

hidupnya (Garg dan Agarwal 2014). Kegiatan menabung (Garg dan Agarwal 

2014) serta akses kredit yang terjangkau (Hameedu 2014) merupakan salah satu 

produk perbankan yang dapat memperbaiki perekonomian nasional. Di Indonesia, 

perbankan mendorong pembangunan nasional, salah satunya dengan 

meningkatkan akses permodalan kepada masyarakat yang tinggal di pedesaan 

yang umumnya tidak memiliki akses permodalan (Wijaya 2001). Kebutuhan 

masyarakat terhadap lembaga keuangan yang akan semakin meningkat ini yang 

menjadikan industri perbankan akan memiliki prospek pasar yang cerah, dan bila 

diiringi oleh kinerja perusahaan yang baik dalam menghasilkan keuntungan, 

saham perusahaan akan semakin menarik bagi investor sehingga membuat harga 

saham sektor keuangan semakin meningkat. 

Setelah melihat potensi sektor keuangan khususnya pada subsektor 

perbankan dalam menghasilkan return  saham,  investor tetap harus peka terhadap 

perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi return, terutama perubahan-

perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal yang sulit dikontrol oleh 

investor. Track record yang baik belum tentu menjanjikan return  di masa depan 

yang semakin meningkat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi return  

saham, termasuk faktor eksternal yang tidak bisa atau cenderung sulit untuk 

dikendalikan. Hal ini penting bagi investor untuk dianalisis, sehingga pemilihan 

saham perbankan benar-benar menjadi keputusan investasi yang menguntungkan. 
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Rumusan Masalah 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, return saham dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Pasar saham Indonesia, yang dapat dilihat dari nilai IHSG, pada 

akhir 2015 dan awal tahun 2016 sedang terkoreksi akibat dari tekanan pasar 

global. Meskipun penurunannya cenderung kecil dibandingkan dengan negara-

negara lain seperti Bursa Saham China, Jepang, dan Hongkong, namun hal ini 

menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia dipengaruhi oleh lingkungan 

eksternal, salah satunya sentimen global. Banyak saham emiten perbankan yang 

tergelincir pada zona merah, di antaranya adalah saham  BBRI, BBCA, BBNI, 

Bank CIMB Niaga (BNGA). Beberapa emiten yang memiliki kapitalisasi pasar 

cukup besar, seperti BBCA, BBRI, BMRI, serta PT Bank Danamon (BDMN) 

dapat menyebabkan penguatan pada indeks apabila performa saham emiten 

tersebut mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pasar 

menghasilkan hubungan dua arah dengan harga saham, yaitu sebagai variabel 

yang mempengaruhi dan dipengaruhi (Gosta 2016).  

Variabel makroekonomi perlu diperhatikan karena dapat menciptakan 

keunggulan bersaing, terutama kemampuan dalam menciptakan keuntungan, yang 

berpengaruh pada harga dan return saham. Semakin baik kemampuan perusahaan 

dalam meningkatkan keuntungannya, maka semakin baik performa saham jangka 

panjang perusahaan (Dorsey 2011). Pengaruh makroekonomi sangat kuat, bahkan 

perusahaan besar sekalipun dapat terpuruk apabila lingkungan makro sedang 

buruk (Stevenson dan Mladjenovic 2012). Menurut Wira (2011) pasar saham 

sektor keuangan khususnya perbankan sangat sensitif terhadap isu ekonomi, suku 

bunga, inflasi, terutama variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja penyaluran 

kredit seperti net performing loan (NPL).Contohnya adalah variabel tingkat suku 

bunga, dimana peningkatan tingkat suku bunga cenderung menurunkan daya tarik 

investasi saham (Benekovic dan Posedel 2010). Penurunan tingkat suku bunga 

sebesar 0,25 poin di Indonesia (turun menjadi 7,25%) pada awal tahun 2016 

menyebabkan pelaku usaha dan pakar berasumsi bahwa emiten perbankan akan 

semakin diminati oleh investor. Hal ini mendorong perusahaan perbankan untuk 

buyback saham, terutama saham-saham yang undervalued, untuk meningkatkan 

harga saham di masa depan. Setidaknya sudah dua perusahaan yang telah 

melakukannya, yaitu BBRI dan BBNI (Dwijayanto 2016). 

Selain tingkat suku bunga, variabel lainnya yang dapat mempengaruhi 

return saham subsektor perbankan adalah nilai tukar (Iqbal et al. 2012), Indeks 

inflasi dan Indeks Harga Konsumen (Kuwonru dan Victor 2011), serta krisis dapat 

menyebabkan kejatuhan harga saham dan return saham perbankan (Alber 2013). 

Selain variabel yang mempengaruhi return, penting pula untuk mengetahui risiko 

volatilitas dalam investasi saham perbankan, karena perubahan harga dan return 

secara tiba-tiba dan tidak menentu menyebabkan investor berpeluang memperoleh 

kerugian investasi dalam jumlah besar (Mladjenovic 2013).  

Meskipun telah banyak penelitian untuk mengukur variabel eksternal yang 

mempengaruhi return saham, keadaan pasar yang dinamis menyebabkan penting 

untuk menganalisis kembali pengaruh setiap variabel. Selain itu penelitian penting 

untuk menganalisis spesifik dalam suatu industri karena mungkin saja pengaruh 

yang berbeda akan muncul pada industri yang berbeda. 
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Dari pemaparan ini maka muncul pertanyaan penelitian, yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan return dan volatilitas return sektor keuangan 

dan emiten-emiten dalam subsektor perbankan? 

2. Bagaimanakah model penerimaan yang diharapkan (expected return) serta 

variabel apa saja yang mempengaruhi expected return sektor keuangan dan 

emiten-emiten dalam subsektor perbankan? 

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi volatilitas return sektor keuangan 

dan emiten-emiten dalam subsektor perbankan? 
 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji perkembangan return dan volatilitas return sektor keuangan dan 

emiten-emiten dalam subsektor perbankan, 

2. Menganalisis tingkat penerimaan yang diharapkan (expected return) serta 

mengetahui variabel yang mempengaruhi expected return sektor keuangan 

dan saham-saham sektor perbankan, serta 

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat volatilitas return 

sektor keuangan dan saham-saham sektor perbankan.  
 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu dasar 

pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian atau penjualan saham 

perbankan 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui seberapa 

sensitif saham perusahaan terhadap variabel-variabel yang diuji sehingga 

perusahaan dapat menerapkan strategi untuk merespon dan menjadikan 

sensitivitas sebagai pemacu investor dalam berinvestasi, serta 

3. Bagi pemerintah, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu referensi 

untuk meningkatkan iklim investasi saham perbankan di Indonesia, dengan 

cara mengatur variabel pasar dan makroekonomi yang berpengaruh 

signifikan untuk menggerakan perdagangan saham. 

 

 

Ruang Lingkup 

Berikut ini merupakan ruang lingkup dan batasan penelitian ini: 

1. Penelitian ini menggunakan data sejak Desember 2005 hingga Desember 

2015, kecuali pada emiten BBTN dan BBKP yang menggunakan data 

setelah Desember 2005. 
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2. Variabel dependen yang digunakan adalah  return  serta varians dari indeks 

sektor keuangan dan saham individu subsektor perbankan. 

3. Terdapat enam variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 

1) IHSG; 2) nilai tukar IDR/USD; 3) BI-Rate; 4) Indeks Harga Konsumen, 

dan 5) variabel dummy berupa krisis subprime mortgage, krisis Eropa, serta 

kebijakan kredit pemilikan rumah (KPR – khusus untuk emiten BBTN). 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Return dan Risiko 

Return merupakan faktor utama yang menyebabkan investor berani untuk 

menanggung sejumlah risiko. Hubungan return dengan risiko berbanding lurus, 

apabila investor ingin memperoleh return yang lebih tinggi, maka risiko yang 

diperoleh juga lebih tinggi.  Semakin tinggi return yang dihasilkan (semakin 

menguntungkan), maka investor cenderung lebih toleran terhadap risiko yang 

akan diperoleh dalam investasi. Berikut ini merupakan rumus realized return 

saham yang tidak menyertakan dividen (Gitman 2009): 

 

𝑟𝑡 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 (2.1) 

 

di mana  𝑟𝑡  merupakan realized return, 𝑝𝑡  merupakan harga aset saat periode t, 

dan 𝑝𝑡−1 merupakan harga aset saat periode t-1 

Risiko dapat diartikan sebagai peluang untuk memperoleh kerugian (Gitman 

2009). Risiko dapat diukur berdasarkan beberapa hal, seperti jumlah penerimaan 

dan penambahan  nilai investasi saat periode t berakhir, ataupun penerimaan yang 

tidak sama pada setiap perolehan return. Standar deviasi merupakan salah satu 

cara mengukur risiko yang menggunakan return sebagai komponen perhitugan 

risiko. Berikut ini cara menghitung standar deviasi (Gitman 2009): 

 

𝜎𝑡 =   (𝑟𝑡 − 𝑟) 2

𝑛

𝑡=1

× 𝑃𝑟𝑡  (2.2) 

dengan: 

𝜎𝑡       = standar deviasi 

𝑟𝑡        = return yang diperoleh (realized return) 

𝑟         = tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) 

𝑃𝑟𝑡      = peluang diperolehnya return 𝑟𝑡  

Risiko juga dapat diukur dengan koefisien varians (kovarians). Kovarians 

merupakan ukuran penyebaran relatif yang berguna dalam membandingkan risiko 

aset dengan tingkat imbalan hasil yang berbeda (Gitman 2009). Semakin tinggi 
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