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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam rangka memanfaatkan sumberdaya dan membiayai semua 

aktifitas perusahaan dalam menghasilkan output, dibutuhkan dana dengan 

jumlah yang sangat besar. Perusahaan dapat memperoleh dana tersebut dari 

dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.  

Sumber dana dari dalam perusahaan berupa dana yang berasal dari 

keuntungan yang ditanam dalam perusahaan (laba ditahan), laba tahun 

berjalan, penanaman modal pribadi maupun penyertaan bersama. Namun jika 

sumber dari dalam perusahaan tidak mencukupi maka perusahaan dapat 

memenuhi kebutuhan dananya dari luar perusahaan berupa pinjaman modal 

dari bank atau dapat juga dengan jalan menempuh proses Go Public di pasar 

modal yaitu dengan menjual sebagian saham perusahaan untuk dimiliki oleh 

masyarakat atau investor yang ingin menginvestasikan uangnya di pasar modal. 

(Poniwatie, 2012). 

Pasar modal merupakan institusi finansial yang mengacu pada teori 

permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan dapat dilihat dari kuantitas 

penduduk Indonesia yang besar yang berarti mempunyai potensi besar menjadi 

investor untuk menanamkan modalnya dipasar khususnya dalam bentuk saham. 

Sedangkan dari sisi penawaran pasar modal merupakan salah satu alternatif 

sebagai tempat bertambahnya bagi dunia usaha. Hal ini dapat dilihat dengan 
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semakin bertambahnya jumlah perusahaan yang menawarkan sahamnya 

kepada masyarakat.(Poniwatie, 2012). 

Dengan semakin banyaknya perusahaan yang terdaftar di pasar modal 

maka semakin besar peluang bagi para calon investor untuk menentukan 

pilihan yang tepat dan menguntungkan dalam menginvestasikan uangnya pada 

perusahaan yang menjual surat berharga di pasar modal. Dalam menentukan 

jenis surat yang akan dibeli atau dijual khususnya dalam bentuk saham, calon 

investor terlebih dahulu mempertimbangkan informasi yang tersedia. Karena 

mengingat bahwa pembiayaan yang berasal dari investasi pasar modal tersebut 

proses dan transaksi yang terjadi memerlukan pengetahuan dan perhitungan 

yang mendalam mengenai perubahan akan harga saham dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahaannya. Hal ini sangat penting bagi perusahaan maupun 

calon investor untuk menekan dan meminimalisasi resiko yang mungkin akan 

timbul dari investasi tersebut. 

Turun dan naiknya laju indeks harga saham gabungan (IHSG) yang 

terkadang berada di luar prediksi, menjadi risiko tersendiri berinvestasi saham 

di pasar modal. Oleh karena itu, berinvestasi di pasar modal perlu 

mempertimbangkan berbagai faktor dalam setiap transaksinya, baik itu jual 

ataupun beli. Hal ini dilakukan untuk menekan kerugian lebih besar lagi. 

Bergerak fluktuatifnya IHSG menjadi gambaran hidupnya transaksi dari 

likuiditas pasar modal dalam Negeri. Hanya saja, Direktur Pengembangan PT 

Bursa Efek Indonesia, Nicky Hogan menegaskan, tidak ada yang bisa meramal 

secara pasti pergerakan harga saham di pasar modal. Sehingga, tidak bisa 
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dipastikan kapan saham tersebut akan naik atau 

turun.(www.economy.okezone.com) 

Menurut Nicky Hogan, institusi maupun personal yang tidak melakukan 

investasi di pasar modal dipastikan akan mengalami penyusutan aset akibat laju 

inflasi. Maka dengan demikian, publik yang tidak menempatkan dana di pasar 

modal, asetnya mengalami kemerosotan sebesar 5,6 persen per tahun. Artinya  

selama sepuluh tahun terakhir dimiskinkan 5,6 persen oleh inflasi. 

(www.conomy.okezone.com) 

Oleh karena itu, salah satu cara yang mampu menyelamatkan asset dari 

inflasi adalah investasi di pasar modal, baik di reksa dana maupun saham. 

Apalagi selama sepuluh tahun terakhir, return dari investasi di pasar modal 

mencapai 16,9 persen per tahun. Sehingga, keuntungan berinvestasi jauh lebih 

besar dari tren kenaikan inflasi. (www.conomy.okezone.com) 

Perkembangan pasar modal Indonesia akhir-akhir ini sungguh luar 

biasa dimana tingkat imbal hasil pasar modal Indonesia dalam lima tahun 

terakhir masih merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan pasar modal 

lain di kawasan Asia Tenggara. (www.beritasatu.com) 

Sektor energi, khususnya energi fosil batubara, minyak bumi, dan gas 

bumi, masih merupakan komoditas yang menjadi andalan devisa nasional. 

Ketiga sumber energi ini di ekspor dan menghasilkan sekitar 17% dari 

pendapatan nasional. Perubahan harga minyak bumi dunia juga mempengaruhi 

harga batubara dan gas bumi yang berdampak terhadap sumbangsih sektor 

pertambangan energi dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja 

http://www.economy.okezone.com/
http://www.conomy.okezone.com/
http://www.conomy.okezone.com/
http://www.beritasatu.com/
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Nasional.(Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM Kementerian ESDM 

2015) 

Realisasi penerimaan negara sektor migas dan pertambangan umum 

(termasuk PNBP panasbumi) selama tahun 2013 dan 2014 lebih besar dari 

rencana yang tertuang dalam Renstra KESDM 2010-2014. Total penerimaan 

negara meningkat dari 447,53 Triliun Rupiah pada tahun 2013 menjadi 463,50 

Triliun Rupiah pada tahun 2014. Sumbangsih penerimaan negara sektor migas 

mencapai 69% dan 31% merupakan sumbangsih sektor batubara, panas bumi, 

dan pertambangan umum. Jumlah penerimaan negara dari PNBP panasbumi 

relatif terbatas dari 1,28 Triliun Rupiah pada tahun 2013 dan menurun menjadi 

1,25 Triliun Rupiah pada tahun 2014.(Pusat Data dan Teknologi Informasi 

ESDM Kementerian ESDM 2015)  

 

 

 

 

 

Grafik 1.1. Penerimaan Negara dari Pertambangan Migas, 

Batubara dan Mineral, serta Panas Bumi Tahun 2010-2014 

Sumber : Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya 

Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2015. 

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu penggerak 

kebutuhan energi. Antara PDB dan kebutuhan energi terdapat hubungan yang 
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saling mempengaruhi. Dengan adanya aktivitas ekonomi akan terbentuk 

permintaan energi dari konsumen, baik di sisi akhir (end use) maupun sebagai 

penghubung (intermediate).  

Sebaliknya, permintaan energi menyebabkan terjadinya aktivitas yang 

berdampak ekonomi. Konsumen energi akhir (end-use) meliputi sektor 

industri, transportasi, komersial, rumah tangga, dan sektor lainnya (pertanian, 

kontruksi, dan pertambangan). Sementara itu, konsumen energi di sisi 

penghubung antara lain dapat berupa transformasi energi (konversi dan proses 

energi).  

Kondisi ekonomi makro sepanjang tahun 2014 menunjukkan kinerja 

yang cukup baik sebagaimana ditunjukkan melalui indikator makro ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 tercatat sebesar 5,02% lebih rendah 

dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Perubahan (APBN-P) 2014 yang sebesar 5,5%.  

Nilai tambah bruto atas harga dasar pada tahun 2013 mengalami 

peningkatan 4,20% (yoy) pada tahun 2014 sebesar 4,18 (yoy). Total nilai 

tambah bruto atas harga dasar pada tahun 2013 mencapai 7.954.509,4 miliar 

rupiah (konstan tahun 2010) dan meningkat menjadi 8.353.989 miliar rupiah 

(konstan tahun 2010). Terdapat 21 lapangan usaha penyumbang nilai tambah 

bruto atas harga dasar, namun 50% dari nilai tambah bruto atas harga dasar, 

namun 50% dari nilai tambah tersebut dihasilkan hanya oleh 3 (tiga) lapangan 

usaha, yaitu (1) industri pengolahan, (2) perdagangan besar dan eceran serta 

reparasi mobil dan sepeda motor, dan (3) pertanian, kehutanan, dan perikanan.  
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Lapangan usaha penghasil nilai tambah bruto atas harga dasar 

terbanyak dihasilkan oleh industri pengolahan mencapai 22,30% pada tahun 

2013 dan 22,22% pada tahun 2014, disusul oleh lapangan usaha perdagangan 

besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor (2013 = 14,06%) dan 

(2014 = 14,03%), diikuti oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan 

perikanan (2013 = 13,62%) dan (2014 = 13,51%). Grafik nilai tambah bruto 

atas harga dasar ditunjukkan pada Grafik 1.2.  

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.2. Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar 

Sumber : Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya 

Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2015. 

Sumbangsih ekspor migas terhadap total ekspor nasional mengalami 

penurunan dari 18% (32,62 miliar USD) pada tahun 2013 menjadi 17% (30,02 

miliar USD) pada tahun 2014, yang disebabkan oleh penurunan volume dan 

harga minyak bumi. Selanjutnya, impor migas juga mengalami penurunan dari 

45,27 miliar USD pada tahun 2013 dan menjadi 43,46 miliar USD pada tahun 

2014. Grafik sumbangsih ekspor migas terhadap total ekspor nasional 
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ditunjukkan pada Grafik 1.3 (Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM 

Kementerian ESDM 2015) 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.3. Ekspor dan Impor Migas dan Non Migas 

Sumber : Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya 

Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2015 

Perkembangan yang terjadi dalam indeks saham sektor pertambangan 

dapat ditunjukkan oleh perubahan harga saham yang diperdagangkan di bursa 

efek. Pergerakan harga saham dapat memberikan petunjuk tentang peningkatan 

dan penurunan aktivitas pasar modal dan investor dalam melakukan transaksi 

jual beli saham.  

Pada aktivitas pasar sekunder harga saham pertambangan akan 

mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan 

harga saham dipengaruhi permintaan dan penawaran para investor atas saham 

tersebut. Naik turunnya supply dan demand tersebut terjadi karena banyaknya 

faktor, baik yang bersifat internal (kinerja perusahaan, ROA, ROE, devidend) 

maupun eksternal (kurs, suku bunga, inflasi, harga minyak dunia) 
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Rasio keuangan merupakan salah satu alat bagi calon investor untuk 

melihat kinerja keuangan perusahaan dalam rangka menetapkan keputusan 

pembelian saham di pasar modal. Biasanya investor lebih menyukai pembelian 

saham yang memiliki harga saham dan tingkat pengembalian saham yang 

tinggi. Analisis kinerja perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan 

sebagai alat untuk menganalisis kinerja perusahaan tersebut baik atau tidaknya, 

karena hal ini berkaitan dengan return saham. (Supeni, 2015) 

Investor dalam hal ini merupakan pelaku yang rasional, karena itu 

aspek fundamental akan menjadi dasar penilaian yang sangat berharga. Kinerja 

keuangan perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan yang dikeluarkan 

secara periodik. Rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk penilaian kinerja 

keuangan perusahaan dalam penelitian ini Return on Asset (ROA) dan Return 

on Equity (ROE). (Supeni, 2015) 

Tolak ukur lain yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan 

adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil 

pengembalian dari penjualan investasi serta kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi dasar pembagian deviden 

perusahaan. Rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur profitabilitas 

adalah ROA (Return on Asset) dan ROE (Return on Equity). (Supeni, 2015) 

Peningkatan pendapatan pada perusahaan dapat menggerakkan harga 

saham lewat sentimen positif investor. Sehingga indeks harga saham sektor 

pertambangan ikut meningkat mengikuti peningkatan harga minyak dunia. 
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Sektor pertambangan tidak hanya memiliki tingkat ketergantungan 

yang tinggi pada fluktuasi harga minyak dunia, perusahaan pertambangan juga 

bergantung pada teknologi, modal asing dan bahan-bahan impor. Perusahaan 

tambang melakukan aktivitas perdagangan internasional yang relatif tinggi 

lewat ekspor hasil tambang.  

Harga minyak dunia juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

kondisi pada saham sektor pertambangan. Barang-barang tambang yang 

didominasi oleh jenis barang yang dapat dijadikan sumber energi merupakan 

barang subtitusi dari minyak dunia tersebut. Sehingga pergerakan harga 

minyak dunia juga akan diikuti oleh harga saham sektor pertambangan. Hal ini 

diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Wook dan Ratii (2007) 

dalam Jatirosa (2014) yang mengatakan adanya hubungan positif antara harga 

minyak dunia dengan indeks harga saham. Meningkatnya harga minyak dunia 

yang diikuti kenaikan harga barang-barang hasil tambang kenaikan harga hasil 

tambang tersebut meningkatkan pendapatan perusahaan. (Jatirosa, 2014) 

Faktor yang mempengaruhi harga saham yaitu faktor eksternal dan 

faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan 

yang mempengaruhi harga saham dan tidak dapat dikendalikan oleh 

perusahaan, misalnya investor, kebijakan pemerintah, dan peristiwa-peristiwa 

insidental yang tidak dapat diprediksikan. Sedangkan faktor internal adalah 

faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh 

manajemen perusahaan misalnya kondisi kinerja keuangan, laba perusahaan, 

ROA, ROE, nilai asset dan deviden perusahaan serta faktor internal lainnya.  
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Menurut David M. Cutter, James M. Poterba etc dalam Robitoh (2015), 

faktor yang mempengaruhi pergerakan saham dibagi dalam dua aspek yaitu 

aspek performa ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi meliputi aktifitas 

makroekonomi yaitu : tingkat suku bunga, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, 

harga komoditas minyak mentah, harga batu bara, dsb. Sedangkan faktor non 

ekonomi : kondisi politik, dan sebagainya. Harga saham yang sangat fluktuatif 

membuat pasar modal tinggi akan resiko. Ada beberapa faktor yang membuat 

harga saham naik dan turun signifikan. 

Memburuknya perekonomian di negara-negara maju pada tahun 2012 

telah memberikan dampak pada melambatnya perekonomian sebagian besar 

negara emerging markets seperti China dan India. Berdasarkan kondisi 

tersebut, ekonomi dunia tahun 2012 di perkirakan tumbuh sebesar 3,3%, lebih 

rendah dari tahun 2011 sebesar 3,8%. (Evaluasi Perekonomian Tahun 2012-

Bank Indonesia) 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.4 Realisasi dan Prakiraan Ekonomi Dunia 

Sumber : Evaluasi Perekonomian Tahun 2012-Bank Indonesia 
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Berita mengenai kemungkinan pelaksanaan tapering di AS 

mendominasi perkembangan pasar keuangan selama triwulan III 2013, baik 

global maupun regional. Sejak berita mengenai tapering muncul ke permukaan 

di akhir Mei, pasar keuangan mengalami goncangan. Net outflows terjadi di 

hampir seluruh bursa di dunia, baik dipasar saham maupun di obligasi. Hal 

yang terlihat nyata adalah depresiasi mata uang yang sangat dalam serta 

anjloknya harga saham dan harga surat hutang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Grafik 1.5 Perkembangan Nilai Tukar Global 

Sumber : Laporan Triwulanan III – 2013, OJK 

Tren penurunan harga komoditas global masih berlanjut sejalan dengan 

perbaikan ekonomi global yang belum kuat. Harga komoditas non-energi pada 

tahun 2014 terkontraksi sebesar 4,3%, melanjutkan kontraksi pada tahun 2013 

sebesar 8,0%, terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi EM khususnya 

Tiongkok yang melambat. 
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Grafik 1.6 Harga Komoditas Non-energi dan Pertumbuhan Ekonomi 

Tiongkok 

Sumber : Bloomberg, dalam Laporan Perekonomian  Indonesia Tahun 

2014 – Bank Indonesia 

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global, khususnya Tiongkok, 

mendorong berlanjutnya penurunan harga komoditas pada 2015. Negara-

negara pengekspor komoditas, termasuk Indonesia, terkena dampak ganda 

yang bersumber dari penurunan volume permintaan maupun harga komoditas 

sehingga menekan kinerja ekspor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grafik 1.7 Historis Perkembangan IHKEI 

Sumber : Bloomberg, dalam Laporan Perekonomian  Indonesia Tahun 

2015 – Bank Indonesia 
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Dalam penelitian ini variabel yang akan digunakan adalah nilai asset, 

nilai tukar, harga minyak dunia, dan harga batu bara. Sementara data yang 

digunakan adalah Indeks Harga Saham Sektor Pertambangan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mencoba menganalisis 

perubahan kondisi makroekonomi dan faktor internal perusahaan terhadap 

Indeks Harga Saham Sektor Pertambangan dengan judul “Analisis Faktor – 

Faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Indeks Harga Saham Sektor 

Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2015” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah  

1. Bagamainakah Fluktuasi Indeks Harga Saham Sektor Pertambangan di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015 ? 

2. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi Fluktuasi Indeks Harga Saham 

Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015?  

C. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah kajian lebih lanjut dan penelitian lebih terarah 

serta menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok 

permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, batasan penelitian ini hanya menitik 

beratkan pada Fluktuasi dan Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi 

Indeks Harga Saham Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2012-2015.  
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D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini secara garis besar memiliki tujuan dan kegunaan sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Fluktuasi Indeks Harga Saham Sektor 

Pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2015. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor – faktor yangmempengaruhi 

Indeks Harga Saham Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada 

Tahun 2012-2015. 




