
 

 

        BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dan menjadi tolok ukur 

kemajuan perekonomian suatu negara (Tandelilin, 2010:61). Perkembangan pasar 

modal di suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari perkembangan 

perekonomian di negara tersebut. Dalam hal ini, tingginya pertumbuhan 

perekonomian dan baiknya kondisi bisnis di suatu negara diharapkan mampu untuk 

meningkatkan harga saham. Selain berperan dalam menunjang perekonomian di 

suatu negara, secara makro, pasar modal juga dapat berperan sebagai sarana bagi 

pemerataan pendapatan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana 

dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan adanya pasar modal, perusahaan 

dapat memperoleh dana yang dibutuhkannya untuk kepentingan operasional dan 

pengembangannya, sementara investor dapat memperoleh keuntungan dari 

perusahaan yang bersangkutan meskipun tidak menjadi pendiri ataupun pengelola 

perusahaan tersebut. 

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, investasi di sektor pertambangan 

menjadi salah satu pilihan yang paling diminati oleh investor. Hal tersebut 

dikarenakan sektor pertambangan merupakan sektor yang semakin strategis bagi 

Indonesia mengingat banyaknya sumber tambang yang dimiliki Indonesia. Sektor 

pertambangan itu sendiri merupakan salah satu komoditas utama dalam 

perekonomian modern yang terutama digerakkan oleh sub sektor energi, yaitu 

minyak dan batu bara. Bersama dengan emas, minyak dan batu bara merupakan 
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sumber energi utama bagi sebagian besar proses produksi dan kegiatan 

perekonomian di dunia. 

Salah satu faktor bagi para investor dalam mengambil keputusan untuk 

membeli suatu saham yaitu adanya perubahan inflasi. Inflasi adalah suatu proses 

meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Investor cenderung 

menghindari resiko yang besar dalam berinvestasi bila terjadi inflasi yang tinggi, 

dimana keadaan ekonomi dalam suatu negara sedang tidak stabil, karena investor 

akan behati-hati dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. 

 

Gambar 1.1 Inflasi Tahunan Umum Indonesia 

Sumber: Bank Indonesia, 2019 

 

Berdasarkan Gambar 1.1 tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 

2015 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2015 terhadap Desember 2014) 

sebesar 3,35%. Capaian inflasi lebih rendah dibandingkan prediksi Bank Indonesia 

(BI). BI memprediksi bahwa inflasi pada tahun 2016 mencapai 4% ± 1%. 

Sedangkan pemerintah memprediksi inflasi sepanjang 2017 sebesar 4%. Badan 

Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang Desember 2017 Indeks Harga Konsumen 

(IHK) atau inflasi mencapai 0,71%. Angka ini mengalami kenaikan dari November 

2017 dikarenakan ada kenaikan beberapa harga pangan. Inflasi pada tahun kalender 
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sebesar 3,61% dengan inflasi tahun ke tahun (yoy) 3,61%. Inflasi Indeks Harga 

Konsumen (IHK) pada akhir 2018 tercatat 3,13% (yoy). Inflasi Indeks Harga 

Konsumen (IHK) pada akhir 2019 tercatat 2.72% (yoy). Inflasi 2019 tercatat 

rendah, baik bila dibandingkan dengan capaian inflasi tahun 2017 (3,61%) maupun 

dengan rerata historis empat tahun terakhir (4,59%). 

Perubahan nilai tukar rupiah dapat menjadi salah satu analisis investor untuk 

melihat keadaaan ekonomi suatu Negara. Sebab jika nilai tukar suatu negara 

tersebut sedang membaik, hal tersebut menjadi daya tarik untuk investor dalam 

membeli saham pada bursa yang sedang berlangsung karena jika nilai tukar suatu 

Negara sedang melemah investor tidak mau mengambil resiko yang tinggi dalam 

menginvestasikan dananya. Jika laju inflasi yang tinggi, suku bunga yang tinggi 

serta rupiah yang melemah akan berdampak pada investasi di pasar modal. 

 

Gambar 1.2 Nilai Tukar (USD-IDR) 

Sumber : Bank Indonesia, 2019 

 

Sesuai dengan Gambar 1.2 Kurs USD terhadap rupiah tidak stabil sejak 

2015 hingga 2019 karena mengalami fluktuasi selama 5 tahun tersebut. Dapat 
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diketahui bahwa perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) tertinggi pada tahun 2016 

yaitu sebesar Rp 13.436, sedangkan rupiah jauh melemah sampai pada level Rp 

14.481 di akhir tahun 2018. 

 

Minyak mentah (crude oil) merupakan komoditas dan sumber energi yang 

sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan suatu negara. Minyak mentah dapat diolah 

menjadi sumber energi, seperti Liquified Petroleum Gas (LPG), bensin, solar, 

minyak pelumas, minyak bakar dan lain-lain (Arif & Sri, 2017:62). Harga minyak 

mentah dunia diukur dari harga spot pasar minyak dunia. Saat ini patokan harga 

minyak mentah yang umum digunakan adalah West Texas Intermediate (WTI) atau 

lightsweet. WTI (West Texas Intermediate) adalah minyak bumi yang diproduksi di 

Amerika Utara, dan dalam aplikasinya kebanyakan digunakan untuk produk bensin. 

Jenis minyak ini ringan dan mudah untuk diolah, sehingga banyak diminati, 

terutama di AS dan China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.3 Harga Minyak Dunia 

Sumber : Investing.com, 2020 

Sesuai dengan Gambar 1.3 Harga Minyak Dunia tidak stabil sejak 2015 

hingga 2019 karena mengalami naik turunya harga selama 5 tahun tersebut. Dapat 
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diketahui bahwa perkembangan Harga Minyak Dunia tertinggi pada tahun 2019 

yaitu sebesar Rp 908.755 per Barrel, sedangkan harga minyak jauh melemah 

sampai pada level Rp 551.266 per Barrel di tahun 2015. 

Selain itu, salah satu faktor bagi para investor dalam mengambil keputusan 

untuk membeli suatu saham yaitu adanya tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga 

dan harga saham memiliki hubungan yang negatif (Tandelilin, 2010:343). Suku 

bunga merupakan presentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa 

(bunga) atas peminjaman uang dalam suatu periode tertentu. Suku bunga sebagai 

suku bunga acuan menjadikan sinyal perubahan suku bunga perbankan seperti suku 

bunga deposito dan kredit. Dengan melihat naik turunnya suku bunga, menjadikan 

hal tersebut sebagai acuan bagi para investor untuk memperkirakan naik turunnya 

suku bunga perbankan. Penjualan saham secara besar-besaran dapat menjatuhkan 

harga saham. 

 

Gambar 1.4 Suku Bunga 

Sumber: Bank Indonesia, 2019 
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Berdasarkan Gambar 1.4 Suku bunga yang terjadi mengalami kenaikan dan 

penurunan pada tahun 2015-2019 dengan tingkat suku bunga masing-masing 

7,50%, 4,75%, 4,25%, 6,00%, 5,00%. 

Tabel 1.1 

Data Harga Saham Penutupan (Closing Price) Perusahaan Sub Sektor 

Batubara Periode 2015 – 2019 (dalam Rupiah) 

No Kode Nama Emiten 
Harga Saham (Closing Price) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 ADRO Adaro Energi Tbk. 515 1695 1860 1215 1487 

2 ARII Atlas Resources Tbk. 400 520 980 900 662 

3 BOSS Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. - - - 2400 172 

4 BRMS Bumi Resources Minerals Tbk. 50 67 66 50 52 

5 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk. 1110 1410 2100 2340 1820 

6 BUMI Bumi Resources Tbk. 50 278 270 124 66 

7 BYAN Bayan Resources Tbk. 7875 6000 10600 19875 15900 

8 DEWA Darma Henwa Tbk. 50 50 50 50 50 

9 DOID Delta Dunia Makmur Tbk. 54 510 715 525 280 

10 FIRE Alfa Energi Investama Tbk. - - 1490 7750 326 

11 GEMS Golden Energi Mines Tbk. 1400 2700 2750 2550 2550 

12 GTBO Garda Tujuh Buana Tbk. 260 260 169 238 155 

13 HRUM Harum Energi Tbk. 675 2140 2050 1400 1320 

14 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 5725 16875 20700 20250 11475 

15 KKGI Resources Alam Indonesia Tbk. 84 300 324 354 236 

16 MBAP Mitrabara Adiperdana Tbk. 1115 2090 2900 3493 3493 

17 MYOH Samindo Resources Tbk. 525 630 700 1045 1295 

18 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk. 50 50 67 105 66 

19 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 950 2500 2460 4300 2660 

20 PTRO Petrosea Tbk. 290 720 1660 1785 1605 

21 SMMT Golden Eagle Energi Tbk. 171 149 133 160 123 

22 TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk. 675 1245 1955 1696 358 

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2019 

 

Bisa dilihat dari tabel 1.1, terlihat bahwa trend harga saham pada perusahaan 

sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terus mengalami 

fluktuasi dari mulai tahun 2015 sampai dengan 2019. Ada 22 perusahaan batubara 

yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia hingga tahun 2019, namun 

mayoritas pergerakan saham perusahaan petambangan batu bara tidak terlalu likuid 
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atau jarang di transaksikan investor dan kapitalisasi pasarnya yang juga terbilang 

kecil. 

Research gap dalam peneltian ini adalah Andi charisma pribadi dan RR 

Indah Mustikawati (2017) yang menyimpulkan bahwa variabel inflasi tidak 

signifikan terhadap harga saham sedangkan penelitian dari Lentina Simbolon dan 

Purwanto (2018), menyimpulkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham. 

Pada variabel nilai tukar Rosana, Budi Wahono, dan M. Khoirul ABS 

(2017) yang menyimpulkan bahwa nilai tukar (kurs) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham. Dan pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Lentina Simbolon dan Purwanto (2018) yang menyatakan 

bahwa variabel nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 

Di sisi lain, Stefani Chandra dan Wilina Defia (2018), Imaduddin Murdifin dan 

Suriyanti Andi Mangkona (2017), serta Bambang Susanto (2015) menyimpulkan 

bahwa variable nilai tukar berpengaruh negatif terhadap harga saham. 

Pada variabel harga minyak dunia menurut Fitrah Auliana dan Tahmat 

(2019) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Dan 

pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Posma sariguna 

Johnson kennedy dan Rupiko haryani (2018), yulia istia ningsih dan Muthmainnah 

(2019) yang menyatakan bahwa variabel harga minyak dunia berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap harga saham. Di sisi lain. Andi charisma pribadi dan Indah 

Mustikawati (2017), Mara Sultan Hanifah, Nengah Sudjana Sri dan Sulasmiyati 
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(2015), Dwiana Indah Lestari, Bambang Supeno, Achmad Tavip Junaed (2017) 

bahwa harga minyak dunia berpengaruh negatif terhadap harga saham. 

Pada variabel suku bunga Bambang susanto (2015) dan Handayani, dkk 

(2018) yang menyimpulkan pada penelitianya bahwa suku bunga berpengaruh 

negatif terhadap harga saham sedangkan menurut Stefani Chandra dan Wilina Defia 

(2018) meniyimpulkan bahwa variabel suku bunga berpengaruh positif dan 

signifikan terhaddap harga saham. 

Bardasarkan uaraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap harga saham sehingga penelitian ini 

berjudul “Pengaruh Infalsi, Nilai Tukar, Harga Minyak Dunia, dan Suku Bunga 

Terhadap Harga Saham Pada Sub Sektor pertambangan batubara yang terdaftar di 

bursa efek indonesia (BEI)” dengan menggunakan data keuangan perusahan pada 

tahun 2015-2019. 

1.2 Ruang lingkup 

 

Dalam penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan 

sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kriteria batasan yang telah diterapkan, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Objek penelitian ini adalah perusahaan sub sektor pertambangan Batubara 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. 

b. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham. 

 

c. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Inflasi, Nilai Tukar, 

Harga Minyak Dunia dan Suku Bunga. 
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d. Waktu penelitian adalah 3 (tiga) bulan sejak proposal disetujui. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan fenomena bisnis yang telah dijabarkan oleh penulis pada 

bagian latar belakang, maka terdapat permasalahan adanya research gap atau 

perbedaan penelitian dari jurnal-jurnal terdahulu yang dijadikan referensi oleh 

penulis mengenai variabel Inflasi, Nilai Tukar, Harga Minyak Dunia, dan Suku 

Bunga terhadap Harga Saham, selain itu terdapat fluktuasi pada inflasi yang terjadi 

pada tahun 2015-2019, nilai tukar yang terjadi pada tahun 2015-2019 juga 

mengalami fluktuasi, harga minyak dunia yang terjadi pada tahun 2015-2019 juga 

mengalami fluktuasi, dan suku bunga yang terjadi pada tahun 2015-2019 juga 

mengalami fluktuasi. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh inflasi terhadap harga saham pada perusahaan 

pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2019? 

2. Apakah ada pengaruh nilai tukar terhadap harga saham pada perusahaan 

pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2019? 

3. Apakah ada pengaruh harga minyak dunia terhadap harga saham pada 

perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015-2019? 
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4. Apakah ada pengaruh suku bunga terhadap harga saham pada 

perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015-2019? 

5. Apakah ada pengaruh simultan antara inflasi, nilai tukar, harga minyak 

dunia dan suku bunga terhadap harga saham pada perusahaan 

pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2019? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan yang 

hendak dicapai dari penelitian ini diantaranya: 

1. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap harga saham pada perusahaan 

pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. 

2. Untuk menguji pengaruh nilai tukar terhadap harga saham pada 

perusahaan pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 

2019. 

3. Untuk menguji pengaruh harga minyak dunia terhadap harga saham 

pada pertambangan perusahaan batubara di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2019. 

4. Untuk menguji pengaruh suku bunga terhadap harga saham pada 

perusahaan pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia tahun 2015- 

2019. 
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5. Untuk menguji pengaruh simultan antara inflasi, nilai tukar, harga 

minyak dunia dan suku bunga terhadap harga saham pada perusahaan 

pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki kegunaan yang dicapai guna 

memberikan manfaat kepada berbagai pihak seperti: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 

1) Sarana untuk menunjukkan bukti empiris tentang penelitian inflasi, nilai 

tukar, harga minyak dunia dan suku bunga yang berpengaruh terhadap 

harga saham. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan 

sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya dalam rangka 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 

1) Bagi akademisi 

 

Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan yang nantinya dapat 

dijadikan salah satu literatur untuk penelitian selanjutnya. 

2) Bagi penulis 

 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana menambah wawasan ilmu 

pengetahuan tentang pengaruh inflasi, nilai tukar, harga minyak dunia dan 

suku bunga terhadap harga saham, serta menjadi sarana penerapan teori dan 

konsep ilmu pengetahuan yang didapat penulis melalui proses pembelajaran 

khususnya dalam bidang manajemen keuangan. 

 

 


