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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Faktor pendukung dalam berjalannya suatu industri salah satunya adalah 

tersedianya dana. Sumber dana yang mudah diperoleh suatu perusahaan/industry 

adalah dengan menjual saham perusahaan ke publik. Tempat untuk bertransaksi 

saham adalah di pasar modal. Dengan kata lain pasar modal adalah sarana untuk 

mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana (investor) dan pihak yang 

kekurangan dana (emiten). Dengan adanya aktifitas transaksi di pasar modal 

maka secara langsung akan mempengaruhi permintaan dan penawaran saham 

yang pada akhirnya akan terjadi perubahan harga saham dari waktu ke waktu. 

Sehingga hal ini menjadi hal yang menarik bagi investor. 

Pasar modal merupakan pasar yang memperjual belikan surat berharga 

berjangka panjang, yang investasinya lebih dari satu tahun. Peranan pasar modal 

begitu penting  dalam kegiatan perekonomian karena disamping sebagai sarana 

pendanaan bagi perusahaan, pasar modal juga menjadi sarana bagi masyarakat 

untuk berinvestasi pada instrumen keuangan (Asih dan Akbar, 2016). Kinerja 

pasar modal di Indonesia yang semakin baik akan menciptakanepeluang yang 

tinggi bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi. 

Kehadiran pasar modal di Indonesia menambah banyak alternatif 

instrument investasi berupa surat berharga (efek) kepada investor untuk 

menanamkan kelebihan dana yang dimiliki. Salah satu surat berharga tersebut 

adalah saham. Saham memiliki risiko fluktuasi harga yang lebih tinggi bila
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dibandingkan dengan surat berharga lainnya. Hal tersebut terjadi karena harga 

saham yang dipengaruhi oleh berbagai perubahan, baik kondisi makro dan 

kinerja perusahaan. Fluktuasi harga dalam saham merupakan hal yang harus 

diperhatikan oleh pemodal (investor) sebagai salah satu upaya untuk 

meminimalisir kerugian. Ditambah lagi bahwa investasi saham memiliki sifat 

high risk high return (Rohmanda, 2014). 

Informasi harga saham banyak digunakan para investor sebagai tolak ukur 

kinerja perusahaan. Harga saham merupakan harga suatu saham yang terjadi 

dipasar bursa yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang 

bersangkutan di pasar modal (Jogiyanto, 2010:167). Harga saham juga 

digunakan sebagai indikator oleh investor untuk menentukan kapan harus 

membeli dan menjual saham. Dengan dijualnya saham perusahaan berarti 

masyarakat diberi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan dari 

perusahaan menjual sahamnya adalah untuk mendapatkan dana yang nantinya 

dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usahanya. Harga saham 

sangat penting bagi investor karena tinggi rendahnya harga saham menunjukkan 

suatu prestasi dari emiten.  

Investor tidak akan bisa memutuskan akan membeli atau menjual saham 

hanya dengan melihat fluktuasi harganya saja, namun investor perlu melihat 

faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan harga saham tersebut (Purnama 

dkk, 2017). Faktor yang mempengaruhi perubahan harga saham dapat dilihat 

dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebut juga sebagai analisis 

fundamental, analisis fundamental adalah faktor yang berasal dari dalam 
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perusahaan dan dapat dikendalian oleh manajemen perusahaan. Faktor eksternal 

merupakan faktor yang bersifat makro seperti situasi politik dan keamanan, 

perubahan nilai tukar dan naik turunnya suku bunga bank.  

Menurut Samsul, harga saham akan terpengaruh oleh perubahan makro 

ekonomi karena para investor lebih cepat beraksi. Ketika terjadi perubahan 

makro ekonomi, maka akan berdampak positif atau negatif terhadap kinerja 

perusahaan untuk beberapa tahun kedepan, hal tersebut membuat investor dapat 

mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham.  

Kenaikan tingkat bunga pinjaman sangat berdampak negatif bagi setiap 

emiten, karena akan meningkatkan beban bunga  kredit dan menurunkan laba 

bersih. Penurunan laba bersih berarti penurunan laba per saham dan akhirnya 

akan berakibat turunnya harga saham di pasar. Disisi lain naiknya tingkat bunga 

deposito akan mendorong investor untuk menjual saham kemudian menabung 

dalam deposito (Samsul, 2015:211). Penelitian yang dilakukan oleh Gumilang 

dkk (2014) dan Asih dan Akbar (2016) menemukan bahwa suku bunga 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Berbeda dengan 

Purnama (2017) dan Rohmanda (2015) yang menyatakan bahwa suku bunga 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Nilai  tukar rupiah merupakan nilai mata uang di mana mata uang domestik 

di tukar menjadi mata uang asing.  Meningkatnya volume ekspor maka laba yang 

diperoleh juga akan meningkat pula. Peningkatan laba perusahaan akan 

berdampak pada harga saham perusahaan. Namun hal tersebut tidak berlaku 

pada kondisi dimana emiten memiliki utang dalam mata uang asing karena 
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menjual produknya ke luar negeri.  Hal tersebut akan menurunkan harga saham 

emiten di bursa efek. (Samsul, 2015:212). Hal in sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rohmanda dkk (2014) dan Asih Akbar (2016) yang menemukan 

bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. 

Selain menganalisis terhadap variabel makro ekonomi harga saham 

investor dapat menganalisis harga saham melalui kinerja keuangan perusahaan. 

Investor umumnya menghindari membeli saham perusahaan yang kinerja 

keuangannya buruk. Kinerja kuangan yang biasa dianalisis adalah EPS (Earning 

Per Share), DER (Debt to Equity Ratio) dan PER (Price Earning Ratio).  

EPS (Earning Per Share) merupakan informasi perusahaan yang 

menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan kesemua 

pemegang saham perusahaan (Tandelilin, 2001:241). Semakin tinggi nilai EPS 

maka dapar menarik investor untuk melakukan investasi, karena EPS tinggi 

mencerminkan bahwa laba yang per lembar saham juga akan naik (Purnama dkk, 

2017). Peneilitian Suselo dkk (2015) dan Supraningsih (2017) menyatakan 

bahwa EPS memiliki pengaruh positif terhadap harga saham. 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang mengukur sejauh mana 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Semakin tinggi ratio 

DER menandakan tingginya ketergantungan modal perusahaan terhadap pihak 

luar sehingga beban perusahaan semakin berat (Suselo dkk, 2015). Penelitian 

Diyani (2015) dan Purnama (2017) menyatakan bahwa DER berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Namun penelitian yang dilakukan Suselo dkk 
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(2015) menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. 

PER (Price Earning Ratio) merupakan perbandingan antara harga saham 

terhadap earning saham perusahaan (Tandelilin, 2001:191). Semakin rendah 

nilai PER maka semakin murah dan semakin baik pula kinerja perlembar saham 

dalam menghasilkan laba bersih perusahaan, semakin baik kinerja per lembar 

saham akan mempengaruhi banyak investor untuk membeli saham tersebut. 

Penelitian Suselo dkk (2015) dan Diyani dan Julia (2015) menyatakan bahwa 

PER berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Sedangkan penelitian 

Supraningsih (2017) menyatakan PER tidak memiliki pengaruh terhadap harga 

saham.  

Aktifitas harga saham perusahaan dapat dilihat melalui Bursa Efek 

Indonesia. Ada banyak sektor perusahaan yang telah terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia salah satunya adalah perusahaan pertambangan. Perusahaan 

pertambangan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional, 

karena mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber 

daya alam yang melimpah salah satunya adalah hasil tambang. Sebagian hasil 

pertambangan tersebut diekspor ke luar negeri. Dilihat dari data Kemenkue 

sektor pertambangan termasuk penyumbang terbesar Pemasukan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) sumber daya alam. Kontribusi yang dihasilkan mencapai Rp. 90 

Triliun atau 90 % dari pendapatan SDA yang dihasilkan dari minyak bumi, gas 

bumi, mineral serta batu baru (katadata.co.id). 
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Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ini dimaksudkan untuk 

menganalisis pengaruh variabel makro ekonomi dan kinerja keuangan terhadap 

harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Variabel makro ekonomi dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar rupiah. 

Kinerja keuangan yang diukur menggunakan EPS (Earning Per Share), DER 

(Debt to Equity Ratio) dan PER (Price Earning Ratio). 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan variabel makro ekonomi, kinerja keuangan dan 

harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-

2016? 

2. Apakah variabel makro ekonomi dan kinerja keuangan berpengaruh 

terhadap harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

tahun 2012-2016? 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan memiliki batasan masalah yaitu membahas 

hanya pada harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. Variabel makro ekonomi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah suku bunga (BI Rate), nilai tukar Rupiah 

terhadap Dollar Amerika dan kinerja perusahaan yang meliputi EPS, PER dan 

DER.  
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan variabel makro ekonomi, kinerja 

keuangan dan harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI tahun 2012-2016. 

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel makro ekonomi dan kinerja 

keuangan terhadap harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar 

di BEI tahun 2012-2016. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor 

Memberikan tambahan informasi untuk mempertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi sehubungan dengan harapanya 

untuk mendapatkan capital gain dan deviden.  

2. Bagi Perusahaan/Emiten 

Memberikan tambahan masukan untuk membuat kebijakan 

mengambil keputusan perusahaan mengenai pengaruh variabel makro dan 

kinerja keuangn terhadap harga saham. 

3. Bagi para pembuat kebijakan (Pemerintah) 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan akan pemahaman 

atas pengaruh variabel makro dan kinerja keuangan terhadap kegiatan 

investasi di pasar modal. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai pengembangan terhadap ilmu pengetahuan ekonomi 

mengenai pengaruh variabel makro dan kinerja perusahaan terhadap harga 
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saham perusahaan pertambangan. Serta dapat digunakan untuk dasar 

perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi harga saham pada penelitian selanjutnya. 


