1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Globalisasi menyebabkan kejadian di suatu negara akan berpengaruh ke
negara lain. Krisis subprime mortgage terjadi pada bulan Juli 2007 di Amerika
Serikat (Lee 2012), yaitu krisis kredit macet pada kredit perumahaan karena
pemberian kredit perumahaan kepada orang-orang yang tidak kredibel dalam
kemampuan membayarnya (subprime). Dunia telah jatuh ke dalam krisis ekonomi
paling parah sejak Great Depression (Ji 2010).
Krisis ini telah menyebabkan runtuhnya bank investasi ke empat terbesar di
Amerika, yaitu Lehman Brothers pada September 2008. Lehman Brothers
perusahaan yang sudah berdiri 158 tahun yaitu sejak tahun 1850. Hal ini menjadi
pemicu krisis keuangan global, yang menyebabkan likuiditas di perbankan
mengering, jumlah permintaan uang melebihi jumlah penawaran uang. Akhirnya
juga berimbas kepada krisis ekonomi global. Krisis ekonomi pada suatu negara
mengakibatkan penurunan GDP (Growth Domestic Product), kekeringan
likuiditas, serta inflasi atau deflasi.
Krisis mempunyai pengertian yang luas, menurut pendapat Harberler krisis
diartikan penyimpangan kegiatan ekonomi yang mencolok dan merupakan titik
awal gerak kegiatan ekonomi yang menurun/down-turn atau the upper turning
point (James Arthur Estey.1960:65 dalam Sihono 2008). Amerika Serikat tahun
2007 mengalami krisis keuangan yang disebabkan oleh kredit macet di sektor
properti mencapai US $ 1,8 triliun. Lembaga keuangan raksasa di Amerika Serikat,
Eropa dan Jepang menderita kerugian sebesar US $ 160 miliar (2007) dan
US $ 300 miliar (2008) dan mencapai US $ 1 triliun tahun 2009. Krisis keuangan
ini dalam kondisi serius karena harga minyak dunia yang sangat tinggi, naiknya
harga komoditas, turunnya konsumsi, suku bunga Fed yang tinggi, turunnya
produksi, tekanan inflasi, kenaikan pengangguran, jatuhnya harga saham, ekonomi
pertumbuhan turun, hingga ekonomi Amerika Serikat mengalami stagflasi (Sihono
2008).
Sejak awal 2010, zona Euro menghadapi krisis utang yang serius. Beberapa
negara anggota zona Euro memiliki tingkat utang publik yang tinggi, seperti
Yunani, Irlandia dan Portugal. Yunani merupakan pusat krisis di Eropa dengan
utang publik terbesar dan salah satu defisit anggaran terbesar di zona euro (Nelson
et al. 2011). Negara Eropa lainnya, yaitu Spanyol dan Italia juga mengalami defisit
anggaran dan peningkatan rasio utang terhadap GDP. Lembaga pemeringkat efek
Standard & Poor’s menurunkan peringkat utang Yunani, Portugal, Spanyol dan
Italia pada tahun 2010 dan 2011 (Aditya 2016). Pada tahun 2010 pertumbuhan
ekonomi Cina juga mulai menunjukkan perlambatan. Kondisi ini memicu
perlambatan ekonomi global yang sudah sempat bangkit akibat krisis finansial di
Amerika Serikat.
Perlambatan ekonomi global terlihat dari Laporan Ekonomi Indonesia 2016
yang dikeluarkan Bank Indonesia pada Tabel 1. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun
2013 sebesar 3,3% sempat naik naik sedikit tahun 2014 menjadi 3,4%, lalu turun
lagi tahun 2015 menjadi 3,2% dan tahun 2016 melambat lagi menjadi 3,1%.
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Tabel 1 Indikator Utama Ekonomi Dunia

Sumber: Bank Indonesia (2016)

Peran Emerging Market Economies terhadap ekonomi global terlihat pada
Jurnal ECB Economic Bulletin (2016) menyebutkan Emerging market economies
(EMEs) telah menjadi pendorong signifikan pertumbuhan global dan permintaan
eksternal kawasan Euro di abad ke-21. Namun, sejak 2010 pertumbuhan EMEs
telah mengalami tren penurunan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang meluas
dalam EMEs dapat menjadi hambatan signifikan pada pertumbuhan global. EMEs
memainkan peran penting dalam ekonomi global. Rata-rata, EMEs telah
menyumbang tiga perempat pertumbuhan global sejak tahun 2000.
Kontribusi emerging market economies dan advanced economies terhadap
global GDP growth dapat dilihat pada Gambar 1. Terlihat GDP world
menunjukkan penurunan yang tajam dari 2007 sampai tahun 2009 akibat krisis
finansial di Amerika Serikat yang berimbas kepada krisis ekonomi global. Lalu
mulai menunjukkan kenaikan sampai tahun 2010 karena adanya stimulus yang
digelontorkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang dan negaranegara di Eropa untuk menggerakkan roda perekonomian. Global GDP growth
kembali menunjukkan trend penurunan setelah tahun 2010 karena adanya krisis
utang di Eropa yang berdampak pada ekonominya, serta perlambatan ekonomi
Cina.

Sumber: ECB Economic Bulletin. 2016

Gambar 1 Kontribusi Emerging Market Economies dan Advanced Economies
terhadap Global GDP growth
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Pada Gambar 2 dan Gambar 3, data GDP dari World Bank tahun 2015
menunjukkan ekonomi Amerika Serikat dengan GDP US$ 18 Triliun berkontribusi
sebesar 24,32% terhadap ekonomi dunia. Peringkat kedua dengan ekonomi
terbesar di dunia yaitu Cina dengan GDP US$ 11 Triliun berkontribusi sebesar
13,84% terhadap ekonomi dunia (World Economic Forum 2017). Kontribusi kedua
negara ini hampir 40% terhadap ekonomi dunia, yang berarti kondisi ekonomi
kedua negara ini sangat mempengaruhi ekonomi global.

Sumber: World Economic Forum (2017)

Gambar 2 The Global Economy by GDP

Sumber: World Economic Forum (2017)

Gambar 3 The World’s Biggest Economies
Cina sebagai negara emerging market economies dengan perekonomian
terbesar kedua di dunia juga menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi
sejak kuartal kedua tahun 2010. Pada kuartal satu tahun 2010 GDP growth Cina
12,2%, masih mencatatkan pertumbuhan dibandingkan kuartal 4 tahun 2009 yang
GDP growth-nya hanya 11,7%. Pada kuartal 2 tahun 2010 GDP growth Cina
menjadi 10,7%. Penurunan GDP growth Cina ini tentunya mempengaruhi negara
lain terutama terutama negara eksportir komoditi, seperti Indonesia, karena Cina
negara pengimpor komoditi yang cukup besar. Indonesia yang banyak hubungan
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dagang dengan Cina tentunya akan ikut terseret pertumbuhan ekonominya.
GDP growth Amerika, Cina dan Indonesia terlihat pada Gambar 4. GDP
growth Cina dan Indonesia menunjukkan penurunan sedangkan GDP growth
Amerika Serikat berfluktuasi. Karena Amerika Serikat baru mulai bangkit dari
keterpurukan ekonominya akibat krisis finansial yang melandanya pada tahun
2007-2008, sehingga pertumbuhan ekonominya belum stabil.
GDP growth Indonesia, Amerika Serikat dan Cina
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Sumber: Trading Economic (2017) dan GDP Inflation (2017)

Gambar 4 GDP growth Indonesia, Amerika Serikat dan Cina 2007-2015
Penelitian tentang pengaruh ekonomi terhadap perbankan dilakukan di
Turki oleh Kaya et al. (2011). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa
perkembangan sektor perbankan berdampak positif terhadap pertumbuhan
ekonomi dan sebaliknya. Pradhan et.al (2013) dalam penelitiannya menyatakan
perkembangan sektor keuangan merupakan kunci pertumbuhan ekonomi.
Penelitian lainnya dilakukan oleh Masoud (2013) yang menyatakan adanya
hubungan positif antara pasar saham yang efisien dan pertumbuhan ekonomi.
Sangkyun (1997), Hooker (2004), Chiarella dan Gao (2004) dalam Kewal (2012)
menyatakan bahwa GDP berpengaruh secara signifikan terhadap return saham.
Peneltian yang dilakukuan oleh Khan (2014), menyimpulkan bahwa tingkat
pertumbuhan GDP secara positif berhubungan dengan harga saham (KSE-100
index). Najaf dan Najaf (2015) GDP mempunyai hubungan yang sangat erat
dengan KSE stock index.
Penelitian yang dilakukan oleh Raza (2012) di 18 negara Asia
menunjukkan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dan
signifikan dengan kapitalisasi pasar saham (stock market capitalization.) Stock
market capitalization merupakan hasil perkalian jumlah saham yang beredar
dengan harga sahamnya. Saham yang kinerja keuangannya bagus, akan menaikan
harga sahamnya dan market capitalization-nya akan meningkat. Emiten di Bursa
Efek Indonesia yang masuk 10 besar market capitalization pada tahun 2015 dan
tahun 2016 dapat dilihat dari Tabel 2.
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Tabel 2 Emiten di Bursa Efek Indonesia dengan Market Capitalization terbesar

Sumber : BEI (2016)

Pada Tabel 2 terlihat ada empat bank yang masuk dalam 10 besar emiten
dengan market capitalization terbesar, yaitu Bank Central Asia (BCA), Bank
Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI). Dari ke
empat bank tersebut ada tiga bank yang market capitalization-nya melebihi dua
ratus triliun rupiah yaitu Bank BCA, BRI dan Bank Mandiri.
Perumusan Masalah
Krisis finansial yang melanda Amerika Serikat yang mencapai puncaknya
pada September pada tahun 2008 dengan bangkrutnya Lehman Brothers, telah
membuat harga saham berguguran baik yang berkapitalisasi besar maupun kecil.
Pada saat krisis finansial terjadi Indeks Dow Jones turun tajam yang berimbas ke
semua bursa saham di dunia termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG),
seperti terlihat di Gambar 5.
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Sumber: Bloomberg (2016)

Gambar 5 IHSG dan Dow Jones Industrial Index 2006 – 2015
Gambar 5 memperlihatkan IHSG dan Dow Jones Industrial Index
menunjukkan trend penguatan dari tahun 2006-2007. Krisis finansial yang terjadi
di Amerika Serikat pada tahun 2007 menyebabkan penurunan pada IHSG dan Dow
Jones Industrai Index pada 2007 sampai awal 2009, etelah itu kedua indeks
menunjukkan trend penguatan.
Pradhan et al. (2014) meneliti hubungan jangka panjang antara
pembangunan sektor perbankan dan pertumbuhan ekonomi di 25 negara ARF pada
periode1960-2012. Hasil penelitiannya menunjukkan, di negara Kamboja,
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Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kanada, Jepang, Korea, Papua Nugini,
Mongolia, Pakistan dan Sri Lanka pertumbuhan ekonomi menentukan tingkat
perkembangan sektor perbankan. Sedangkan pada negara Laos, Filipina, India,
Selandia Baru, Federasi Rusia dan Amerika Serikat pertumbuhan ekonomi
bergantung pada tingkat perkembangan sektor perbankan negara-negara ini.
Berdasarkan latar belakang terjadinya perlambatan ekonomi global sebagai
akibat dari krisis finansial di Amerika Serikat, krisis utang di Eropa dan
perlambatan ekonomi Cina, penulis ingin melihat bagaimana pengaruhnya
terhadap Indonesia khususnya terhadap sektor perbankan.
Dalam penelitian ini pertanyaan yang akan dibahas:
1. Bagaimana pengaruh perlambatan ekonomi global terhadap kinerja keuangan
Bank BCA, BRI, BCA dan Mandiri
2. Bagaimana pengaruh perlambatan ekonomi global terhadap return saham Bank
BCA, BRI dan Mandiri
3. Bagaimana pengaruh perlambatan ekonomi global terutama ekonomi Amerika
Serikat, Cina serta Indonesia dan kinerja keuangan Bank BCA, BRI dan
Mandiri terhadap return sahamnya.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mendiskripsikan pengaruh perlambatan ekonomi global terhadap kinerja
keuangan bank BCA, BRI dan Mandiri
2. Mendiskripsikan pengaruh perlambatan ekonomi global terhadap return saham
BCA, BRI dan Mandiri
3. Menganalisa pengaruh perlambatan ekonomi global terutama Amerika Serikat,
Cina serta Indonesia dan kinerja keuangan Bank BCA, BRI serta Mandiri
terhadap return sahamnya.
Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut:
1. Bagi investor, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan
keputusan investasi pada saham perbankan khususnya 3 saham perbankan yang
kapitalisasinya terbesar di BEI, yaitu Bank BCA, BRI dan Mandiri.
2. Bagi penulis, penelitian ini untuk mengaplikasikan teori dan pengetahuan
lainnya di bidang ekonomi dan keuangan selama kuliah di SB IPB
3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan memperkaya
ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan keuangan serta sebagai bahan untuk
penelitian selanjutnya.
Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini yaitu pada perusahaan perbankan yang paling
besar kapitalisasinya di Bursa Efek Indonesia yaitu BCA, BRI dan Mandiri. Data
yang digunakan mulai saat awal terjadi krisis finansial di Amerika yang berimbas
pada perlambatan ekonomi global, yaitu tahun 2007 sampai tahun 2016.
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Kebaruan Penelitian
Pada penelitian ini membahas tentang pengaruh perlambatan ekonomi
global yang menjadi trend topik saat ini. Terpilihnya Donald Trump sebagai
Presiden Amerika Serikat yang baru, menambah ketidakpastian ekonomi global
karena kebijakan-kebijakannya yang kontroversial dan berasal dari partai yang
berbeda dengan Presiden sebelumnya. Kebijakan-kebijakannya banyak berbeda
dari Presiden sebelumnya. Amerika Serikat sebagai negara dengan ekonomi
terbesar di dunia tentunya setiap kebijakannya menyangkut ekonomi akan
mempengaruhi ekonomi global.
Penelitian-penelitain sebelumnya belum ada yang membahas bagaimana
pengaruh perlambatan ekonomi global terhadap kinerja keuangan perbankan dan
return sahamnya, khususnya 3 bank yang memiliki kapitalisasi terbesar di Bursa
Efek Indonesia. Ketiga bank tersebut memiliki fokus bisnis yang berbeda-beda dan
tentunya akan menghadapi dampak yang berbeda-beda dari perlambatan ekonomi
global.

2 TINJAUAN PUSTAKA
Kerangka Teoritis
Gross Domestic Product (GDP)
Data perekonomian suatu negara menjadi perhatian bagi investor pasar
modal dalam mengambil keputusan untuk investasi. Salah satu data ekonomi yang
sering menjadi perhatian investor pasar modal yaitu GDP suatu negara. GDP
(Gross Domestic Product) merupakan pendapatan total dan pengeluaran total
nasional atas output barang dan jasa. GDP seringkali dianggap sebagai ukuran
terbaik dari kinerja perekonomian suatu negara dan sebagai tolak ukur
kesejahteraan masyarakatnya. Ada 2 cara untuk menghitung GDP (Mankiw 2007).
1. GDP sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekenomian
2. GDP sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa
perekonomian.
GDP mengukur aliran uang dalam perekonomian suatu negara. Komponen
pengeluaran untuk mengukur GDP yaitu konsumsi rumah tangga (C), Investasi (I),
belanja pemerintah (G) serta selisih ekspor neto(NX).
Rumus GDP dengan komponen-komponen tersebut:
GDP = C + I+G+NX
Perkins et al. (2006) dalam bukunya Economics of Development
mengatakan pertumbuhan ekonomi mengacu pada kenaikan pendapatan nasional
riil per kapita, yaitu kenaikan inflasi, biaya per barang, barang dan jasa yang
dihasilkan oleh suatu ekonomi. Inti studi pertumbuhan ekonomi adalah perubahan
pendapatan nasional.
Perekonomian tidak bertumbuh pada tingkat yang datar sepanjang waktu,
melainkan kinerja jangka pendeknya cenderung mengalami gelombang naik turun.
Ukuran utama kinerja perekonomian adalah keluaran agregat, jumlah total barang
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