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1 PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

Investasi yang dikenal oleh masyarakat terdiri dari investasi aset riil dan 

investasi aset finansial. Menurut Halim (2003), investasi merupakan penempatan 

sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di 

masa mendatang. Pasar modal merupakan salah satu contoh dari investasi aset 

finansial. Pasar modal, dalam hal ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki 

peran yang cukup penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal 

memiliki fungsi sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi 

perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). 

Perusahaan menggunakan dana yang diperoleh dari investor di pasar modal untuk 

pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Pasar 

modal juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada 

instrumen keuangan seperti saham. Pada Tabel 1 dapat dilihat mengenai 

perbandingan tingkat imbal hasil dari berbagai jenis instrumen investasi. 

Tabel 1 Tingkat imbal hasil dari berbagai instrumen investasi (%/tahun) 

Tahun Deposito Emas Obligasi Saham Inflasi 

2006 9,64 23,00 10,36 55,30 6,60 

2007 6,01 31,30 10,08 52,08 5,79 

2008 22,28 5,50 12,16 -50,64 11,06 
2009 7,53 24,00 10,05 86,98 2,78 

2010 5,88 29,70 7,61 46,13 6,96 

2011 4,00 22,30 6,01 3,20 3,79 

2012 4,40 -3,60 5,17 12,94 4,30 

2013 7,17 -5,93 6,63 -2,40 8,38 

2014 7,28 -3,60 12,6 22,29 8,36 

2015 8,36 -5,93 4,2 3,51 6,38 

Rata-rata 8,26 11,67 8,49 22,94 6,44 

Sumber: IDX Yearly Statistic (2006-2015). 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa saham merupakan salah satu aset 

yang berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya. 

Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak dipilih investor 

dalam pasar modal (Chen et al. 2007). Saham berpotensi untuk menghasilkan 

tingkat pengembalian (return) yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis 

investasi lainnya seiring dengan risikonya. Tingkat pengembalian atau return 

yang lebih tinggi inilah yang menyebabkan banyak sekali masyarakat maupun 

perusahaan yang mau menggunakan dananya untuk berinvestasi saham di pasar 

modal. 

Salah satu sektor dalam pasar modal di Indonesia adalah sektor keuangan. 

Sektor keuangan merupakan sektor penting dalam menyumbangkan pendapatan 

dalam Bursa Efek Indonesia. Sektor keuangan masih menjadi sektor dengan 

kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan Desember 

2015, yaitu sebesar 25,3% dari keseluruhan total kapitalisasi pasar yang 
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mengindikasikan bahwa sektor keuangan berpengaruh penting terhadap fluktuasi 

indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Pada Tabel 2 

dapat dilihat besarnya kapitalisasi pasar dari sembilan sektor di Bursa Efek 

Indonesia pada Desember 2015. 

Tabel 2 Kapitalisasi pasar sektor-sektor di Bursa Efek Indonesia 2015 

Sektor 
Kapitalisasi Pasar 

(dalam Miliar Rupiah) 
Kapitalisasi Pasar 

(%) 

Pertanian 118.308 2,4 

Pertambangan 161.495 3,3 

Industri Dasar 286.951 5,9 

Aneka Industri 303.567 6,2 

Barang Konsumsi 1.129.447 23,2 

Properti 381.076 7,8 

Infrastruktur 637.663 13,1 

Keuangan 1.232.308 25,3 

Perdagangan 621.886 12,8 
Sumber: IDX Yearly Statistic (2015). 

Hal menarik lainnya dari sektor keuangan selain kapitalisasi pasarnya yang 

besar adalah harga sahamnya. Perkembangan harga saham dari sektor keuangan di 

BEI dalam beberapa tahun terakhir sangat baik bila dibandingkan dengan harga 

saham indeks sektoral lainnya yang cenderung berfluktuasi. Berdasarkan 

perkembangan harga saham sembilan sektor di BEI pada Tabel 3, dapat dilihat 

bahwa perkembangan harga saham sektor keuangan terus mengalami kenaikan 

pasca krisis ekonomi global pada tahun 2008. 

Tabel 3 Perkembangan harga saham sektor-sektor di BEI 2006-2015 (Rp/lembar) 

Indek Sektoral 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pertanian 1.218 2.755 919 1.753 2.284 2.146 2.063 2.140 2.351 1.719 

Pertambangan 933 3.270 878 2.203 3.274 2.532 1.864 1.429 1.369 811 

Industri Dasar 150 238 135 274 387 408 527 481 544 408 

Aneka Industri 298 477 215 601 967 1.311 1.337 1.205 1.307 1.057 

Barang 

Konsumsi 
397 436 327 671 1.095 1.316 1.566 1.782 2.178 2.065 

Properti 123 252 103 147 203 229 327 337 525 491 

Infrastruktur 772 874 490 729 819 699 908 930 1160 981 

Keuangan  208 261 176 301 467 492 550 540 732 687 

Perdagangan & 

Jasa 
275 393 148 276 474 582 741 777 879 850 

Sumber: IDX Yearly Statistic  (2006-2015). 

Industri perbankan mendominasi sistem keuangan Indonesia dilihat dari 

total aset sistem keuangan. Berdasarkan data dari statistik Bursa Efek Indonesia 

2015, kapitalisasi pasar perbankan dalam sistem keuangan berada pada kisaran 

92% yang menunjukkan bahwa sebagian besar kapitalisasi pasar dari sektor 

keuangan diperoleh dari kapitalisasi pasar subsektor perbankan. Sistem perbankan 

merupakan bagian yang penting untuk melengkapi sistem keuangan. Kegiatan–

kegiatan lembaga perbankan sebagai penyedia dan penyalur dana akan 

menentukan baik tidaknya perekonomian suatu negara. Subsektor perbankan juga 
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memiliki kaitan erat terhadap iklim investasi yang terjadi pada sektor riil 

(Amperaningrum dan Agung 2011). Terdapat 42 bank yang terdaftar di dalam 

Bursa Efek Indonesia sampai dengan tahun 2015 dimana empat bank diantaranya 

adalah bank BUMN. Bank BUMN merupakan bank di mana baik akta pendirian 

maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh 

keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. 

Empat bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah Bank 

Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank 

Tabungan Negara (BTN). Berdasarkan data yang diperoleh dari statistik Bursa 

Efek Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir emiten-emiten bank BUMN selalu 

mendominasi dan masuk ke dalam 50 perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di 

bursa Efek Indonesia. Kemampuan bank BUMN dalam mencapai kapitalisasi 

yang besar serta kepercayaan dari masyarakat menyebabkan keempat bank ini 

cukup diminati untuk dijadikan investasi saham oleh para investor. Bank-bank 

BUMN di BEI juga masuk dalam saham blue chip dan indeks LQ45 dalam 

beberapa tahun terakhir. Pada Tabel 4 dapat dilihat perbandingan nilai kapitalisasi 

pasar dan pertumbuhannya dari bank BUMN dan non BUMN. Pertumbuhan 

kapitalisasi pasar bank BUMN yang hanya empat bank pada beberapa tahun lebih 

tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kapitalisasi pasar bank non BUMN. 

Tabel 4 Perbandingan nilai kapitalisasi pasar bank BUMN dan non BUMN di BEI 

2006-2015 (dalam miliar rupiah) 

Tahun BUMN Growth (%) Non BUMN  Growth (%)  Total 

2006 146.380 - 167.328 - 313.708 

2007 192.171 31% 211.680 27% 403.851 

2008 108.037 -44% 167.128 -21% 275.165 

2009 228.179 111% 250.323 50% 478.502 

2010 349.073 53% 410.590 64% 759.663 

2011 401.515 15% 394.344 -4% 795.859 

2012 440.019 10% 459.389 16% 899.408 

2013 440.423 0,1% 453.859 -1% 894.282 

2014 658.649 50% 563.648 24% 1.222.297 

2015 598.395 -9% 534.577 -5% 1.132.972 

Sumber: IDX Yearly Statistic  (2006-2015) 

Pada Tabel 4 terdapat tiga tahun dimana pada periode tiga tahun tersebut 

kapitalisasi pasar subsektor perbankan mengalami penurunan signifikan. 

Penurunan kapitalisasi pasar ini disebabkan oleh dampak dari makroekonomi. 

Krisis ekonomi global Amerika yang disebabkan adanya kasus subprime 

mortgage yang mencapai puncaknya pada tahun 2008 memberikan dampak yang 

sangat besar terhadap negara-negara lain termasuk Indonesia. Krisis ekonomi 

Amerika tidak hanya menyebabkan pertumbuhan perekonomian mengalami 

penurunan tetapi juga pada harga-harga saham termasuk saham di sektor-sektor 

Bursa Efek Indonesia. IHSG mencapai titik harga terendah pada 28 Oktober 2008 

yaitu sebesar Rp. 1.111,39 dimana harga tersebut anjlok hingga 50% 

dibandingkan dengan harga pada awal tahun 2008. Krisis ekonomi Amerika 

kemudian diikuti oleh krisis Eropa yang disebabkan masalah utang Yunani yang 

memberikan dampak terhadap negara-negara lain pada tahun 2013. Tahun 2015 
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pasar modal juga mengalami goncangan karena efek dari ketidakpastian kenaikan 

Fed Rate, adanya devaluasi yuan dan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi. 

Terdapat isu akan dilakukannya holding bank BUMN di Indonesia beberapa 

tahun terakhir. Tujuan dari rencana holding bank BUMN adalah untuk 

memperkuat modal, menekan biaya, meningkatkan efisiensi bank, memperkuat 

basis pasar domestik sehingga mampu memberikan pendanaan bagi proyek-

proyek pemerintah dan swasta. Rencana holding bank BUMN tersebut 

membutuhkan pertumbuhan kinerja bank BUMN yang lebih cepat sehingga 

diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kinerja keuangan maupun 

return saham bank BUMN. 

Sektor keuangan khususnya subsektor perbankan dapat memperbaiki 

kinerjanya dengan cepat setelah krisis tahun 2008. Hal ini sangat menarik karena 

kinerja perbankan nasional mengalami perbaikan dilihat dari Return On 

Investment (ROI) yang terus meningkat hingga 3,07% di tahun 2011 dari 2,33% di 

tahun 2008. Kinerja perbankan nasional termasuk bank BUMN yang membaik 

juga bisa dilihat dari besarnya laba yang terus mengalami kenaikan. Harga saham 

bank BUMN yang ikut jatuh juga terus mengalami kenaikan secara tajam pasca 

krisis.  

Return saham perusahaan bisa dipengaruhi dari kinerja keuangan dan 

variabel makroekonomi. Kinerja keuangan perbankan pada umumnya dilihat dari 

analisis rasio keuangan bank seperti Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 

Peforming Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) dan Loan to Deposit Ratio (LDR), sedangkan tingkat suku bunga BI, 

nilai tukar rupiah terhadap dolar dan pertumbuhan ekonomi (GDP Growth) 

merupakan beberapa variabel makroekonomi yang secara langsung dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Pada Tabel 5 dapat dilihat perbandingan 

kondisi kinerja keuangan bank BUMN dengan kondisi makroekonomi Indonesia 

tahun 2006-2015. Selama sepuluh tahun terakhir kinerja bank BUMN dapat 

dikatakan sangat baik dilihat dari perkembangan NPL yang cenderung mengalami 

penurunan dan harga saham yang terus mengalami kenaikan. 

Tabel 5 Kondisi kinerja keuangan bank BUMN dan makroekonomi di BEI 2006- 

2015 

Tahun 
CAR 

(%) 

NPL 

(%) 

BOPO 

(%) 

LDR 

(%) 

Suku Bunga 

BI (%) 

Nilai Tukar 

(Rp/dolar) 

GDP 

Growth 

(%) 

Harga Saham 

(Rp/lembar) 

2006 19,41 8,87 73,91 65,87 11,83 9.167 5,50 3.507 

2007 18,63 4,07 73,77 69,02 8,60 9.139 6,35 4.290 

2008 14,63 3,90 72,83 77,39 8,67 9.692 6,01 2.427 

2009 16,04 3,60 72,66 76,92 7,15 10.408 4,63 3.793 

2010 15,66 3,13 73,92 79,80 6,50 9.087 7,36 5.629 

2011 15,75 2,71 72,06 80,20 6,58 8.776 6,17 4.628 

2012 16,66 2,12 68,90 83,98 5,77 9.384 6,03 5.050 

2013 15,65 2,34 68,08 90,31 6,48 10.459 5,58 4.980 

2014 16,40 2,33 72,33 90,09 7,54 11.868 5,02 7.433 

2015 18,00 2,83 72,06 91,45 7,52 13.395 4,79 6.974 

Sumber: Annual Report bank BUMN, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (2006-2015). 
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Variabel-variabel makroekonomi sangat penting untuk melihat kondisi 

ekonomi dalam suatu negara dan sangat krusial untuk menentukan kinerja saham. 

Investor akan bereaksi apabila kondisi makroekonomi suatu negara mengalami 

perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga saham dan returnnya 

(Riantani dan Tambunan 2013). Kemampuan investor dalam memahami dan 

meramalkan kondisi makroekonomi serta pergerakan indeks global di masa yang 

akan datang akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan investasi yang 

menguntungkan. 

Hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan masih terdapat banyak 

perbedaan mengenai pengaruh maupun hubungan antara variabel-variabel 

ekonomi seperti suku bunga BI, nilai tukar rupiah terhadap dolar dan GDP 

Growth terhadap kinerja keuangan dan return saham subsektor perbankan. Tu dan 

Li (2012) menemukan bahwa tingkat inflasi dan jumlah uang yang beredar 

memiliki pengaruh positif terhadap return saham, nilai tukar memiliki pengaruh 

positif terhadap return saham sedangkan tingkat suku bunga memiliki pengaruh 

negatif terhadap return saham perbankan di Cina. Hasil penelitian tersebut sedikit 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthra dan Mahajan (2014) di 

sektor perbankan Bursa Efek Bombay yang menyatakan bahwa nilai tukar 

memiliki hubungan negatif dengan return saham. Penelitian di sektor perbankan 

Bursa Efek Karachi Pakistan menyebutkan bahwa inflasi dan tingkat suku bunga 

tidak berpengaruh terhadap return saham sedangkan nilai tukar memiliki 

pengaruh negatif terhadap return saham (Khan et al. 2012). 

Beberapa penelitian mengenai hubungan antara makroekonomi dengan 

kinerja keuangan juga masih terdapat perbedaan hasil. Purnama et al. (2013), 

menemukan bahwa kinerja makroekonomi dan kinerja keuangan perusahaan 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham dan secara parsial 

kinerja makroekonomi juga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Osamwonyi dan Michael (2014) menemukan bahwa terdapat hubungan 

positif antara GDP dengan ROE di sektor perbankan Nigeria sedangkan tingkat 

suku bunga dan inflasi memiliki hubungan negatif terhadap ROE. Penelitian di 

sektor perbankan yang masuk dalam LQ-45 menemukan bahwa nilai tukar tidak 

berpengaruh terhadap ROA, inflasi berpengaruh negatif terhadap ROA, tingkat 

suku bunga berpengaruh negatif terhadap PBV, inflasi tidak berpengaruh terhadap 

PBV dan ROA sebagai variabel intervening tidak memberikan pengaruh antara 

nilai tukar dan inflasi terhadap PBV.  

Perbedaan hasil dari beberapa penelitian yang telah disebutkan diduga 

disebabkan oleh perbedaan kondisi ekonomi dan perbankan dari negara maupun 

periode pada penelitian. Perbedaan berbagai hasil penelitian tersebut 

menunjukkan perlu dilakukannya penelitian lanjutan terutama mengenai pengaruh 

variabel makroekonomi terhadap kinerja keuangan dan return sahamnya. Kinerja 

saham sektor keuangan dapat mengalami perbaikan yang cepat dari krisis 

ekonomi global tentunya dikarenakan kinerja emiten subsektor perbankan yang 

juga membaik oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pengaruh variabel-variabel makroekonomi pada periode 2006 sampai 

dengan 2016 dimana periode tersebut terjadi krisis ekonomi global Amerika dan 

Eropa terhadap kinerja keuangan dan return saham bank BUMN di Bursa Efek 

Indonesia. 
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Perumusan Masalah 

Perubahan kinerja keuangan dan harga saham subsektor perbankan di Bursa 

Efek Indonesia salah satunya disebabkan oleh variabel-variabel makroekonomi. 

Periode tahun 2006 hingga 2016 merupakan periode dimana  terdapat gejolak 

perekonomian yang disebabkan oleh adanya krisis ekonomi Amerika dan Eropa, 

ketidakpastian kenaikan Fed rate, devaluasi yuan dan depresiasi nilai tukar. Bank 

BUMN merupakan lembaga keuangan yang dikelola oleh pemerintah karena itu 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank BUMN sangat tinggi. 

Kinerja saham bank BUMN juga sangat dipengaruhi juga oleh kondisi 

perekonomian dan keuangan di Indonesia. Pergerakan saham bank BUMN yang 

baik pada periode penelitian ini menimbulkan pemikiran untuk berinvestasi di 

subsektor ini. Kemampuan investor untuk dapat memprediksi bagaimana 

pergerakan return saham bank BUMN untuk selanjutnya sebagai dasar dari 

keputusannya penting untuk diketahui terlebih dengan adanya kemungkinan 

terjadinya gejolak perekonomian seperti yang terjadi pada periode penelitian ini. 

Beberapa tahun terakhir juga terdapat isu akan dilakukannya holding bank BUMN 

di Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat modal, menekan biaya maupun 

memperkuat basis pasar domestik yang lebih kuat karena itu dibutuhkan 

penelitian yang mendalam mengenai kinerja keuangan dan saham bank BUMN. 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka berikut pertanyaan yang akan 

dibahas pada penelitian ini: 

1. Bagaimana perkembangan variabel makroekonomi, kinerja keuangan dan 

return saham bank BUMN pada periode 2006 sampai dengan 2016? 

2. Bagaimana pengaruh variabel makroekonomi terhadap return saham bank 

BUMN pada periode 2006 sampai dengan 2016? 

3. Bagaimana pengaruh variabel makroekonomi terhadap kinerja keuangan bank 

BUMN  pada periode 2006 sampai dengan 2016? 

4. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham bank BUMN  

pada periode 2006 sampai dengan 2016? 

5. Apakah variabel makroekonomi berpengaruh terhadap return saham melalui 

kinerja keuangan bank BUMN periode 2006 sampai dengan 2016? 

  

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis perkembangan variabel makroekonomi, kinerja keuangan dan 

return saham bank BUMN pada periode 2006 sampai dengan 2016. 

2. Menganalisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap return saham bank 

BUMN pada periode 2006 sampai dengan 2016. 

3. Menganalisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap kinerja keuangan 

bank BUMN pada periode 2006 sampai dengan 2016. 

4. Menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham bank BUMN 

pada periode 2006 sampai dengan 2016. 

5. Menganalisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap return saham 

melalui kinerja keuangan bank BUMN pada periode 2006 sampai dengan 

2016. 
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Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

rekomendasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada 

saham perusahaan bank BUMN di Bursa Efek Indonesia. 

2. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan sebuah kesempatan untuk 

mengaplikasikan teori dan pengetahuan lainnya di bidang keuangan yang 

diperoleh selama menempuh pendidikan di SB IPB serta menambah wawasan 

dan pengetahuan dalam bidang keuangan terutama mengenai makroekonomi, 

kinerja keuangan dan return saham perusahaan. 

3. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi di 

dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang keuangan dan untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada variabel-variabel makroekonomi 

yaitu tingkat suku bunga BI, nilai tukar dan GDP growth; rasio keuangan bank 

untuk menilai kinerja keuangan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 

Performing Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO), dan Loan to Deposit Ratio (LDR); serta return saham bank. Variabel-

variabel makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan 

penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tu dan Li (2012), Luthra 

dan Mahajan (2014) dan Khan et al. (2012). Rasio-rasio keuangan yang 

digunakan sebagai indikator kinerja keuangan bank mengacu pada rasio keuangan 

bank yang terdapat pada Surat Edaran BI No.3/30/DPNP/2001, PBI 

No.10/15/PBI/2008, PBI No.6/10/PBI/2004, dan PBI No.17/11/PBI/2015. 

Penelitian ini difokuskan pada bank empat BUMN yaitu Bank Rakyat Indonesia 

(BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara 

(BTN) pada Bursa Efek Indonesia periode Januari 2006 sampai dengan Desember 

2016. Khusus untuk BTN menggunakan data dari tahun 2010 karena BTN baru go 

public pada Desember 2009. 

  

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 
Pasar Modal 

Pasar modal atau bursa efek adalah pasar dari berbagai instumen keuangan 

atau sekuritas-sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam 

bentuk hutang atau obligasi maupun modal sendiri atau dalam bentuk saham yang 

diterbitkan pemerintah maupun perusahaan swasta (Husnan 2005). Pasar modal 

mempunyai peran penting bagi perekonomian suatu negara, tercermin dari dua 

fungsi pasar modal, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi 

sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat 

pemodal (investor) sedangkan fungsi keuangan, pasar modal menawarkan 




