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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Industri pertambangan di Tanah Air diperkirakan akan tumbuh pesat dalam lima 

tahun ke depan dan akan menjadi sektor yang makin strategis bagi Indonesia (Menteri 

ESDM, Kompas 2012). Hal ini akan mendorong meningkatnya investasi asing di sektor 

tersebut dengan dukungan perbankan nasional maupun internasional. Indonesia sebagai salah 

satu negara dengan kekayaan alam yang cukup besar memiliki potensi industri pertambangan 

yang cukup besar pula, antara lain pada emas, minyak bumi, batu bara dan gas bumi (Menteri 

ESDM, Kompas 2012). Kekayaan alam yang cukup melimpah ini telah menarik investor-

investor asing untuk menanamkan investasinya, baik dalam bentuk investasi langsung 

maupun tidak langsung. Investasi tidak langsung ini diwujudkan dalam bentuk pembelian 

saham melalui pasar saham Indonesia (Menteri ESDM, 2012) 

Masuknya investasi asing pada saham-saham pertambangan turut mendorong minat 

investor-investor lokal untuk turut membeli saham-saham tersebut yang menyebabkan 

naiknya harga dari saham-saham pertambangan. Ada beberapa faktor lain yang  mendorong 

kenaikan harga saham-saham pertambangan di Indonesia, antara lain nilai tukar dollar 

Amerika terhadap rupiah, pergerakan indeks harga saham regional, inflasi, pertumbuhan 

ekonomi serta kenaikan harga komoditas pertambangan.  

Kenaikan harga saham sektor pertambangan yang cukup tinggi perlu dianalisis secara 

cermat agar investor yang tertarik untuk membelinya tidak mengalami kerugian yang 

signifikan, karena return yang tinggi juga mencerminkan resiko yang cukup besar (high risk 

high return). Oleh sebab itu, investor perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 
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pergerakan harga saham-saham tersebut sehingga mereka tidak melakukan keputusan yang 

merugikan.  

Lingkungan ekonomi makro merupakan lingkungan yang mempengaruhi kegiatan 

perusahaan sehari‐hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meninjau kondisi 

ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi 

yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor harus mempertimbangkan beberapa 

indikator ekonomi makro yang bisa membantu investor dalam membuat keputusan 

investasinya. Indikator ekonomi makro yang seringkali dihubungkan dengan pasar modal 

adalah fluktuasi inflasi, kurs  nilai tukar (Rp/USD), dan pertumbuhan ekonomi..  

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan 2013, dapat 

diketahui perkembangan ekonomi makro Indonesia sebagai berikut: 

Tabel 1.1: 

ASUMSI EKONOMI MAKRO 2009-2013 

Indikator 
2009 2010 2011 2012 2013 

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi RAPBN 

 PDB 

Pertumb. Ekonomi 

 Inflasi y.o.y (%) 

 Kurs Rupiah 

(Rp/$) 

 SBI 3 bulan rata-

rata (%) 

 Harga Minyak 

($/barrel) 

 Lifting Minyak 

(juta barrel 

perhari) 

4,6 % 

 

2,8% 

10.408 

 

7,6% 

 

61.60 

 

  

944 

 

6,1% 

 

7,0% 

9.087 

 

6,6% 

 

79,40 

 

 

954 

 

6,5% 

 

5,65% 

8700 

 

5,6% 

 

95,00 

 

 

945 

 

6,7%  

 

5,65% 

8800 

 

6,5% 

 

90,00 

 

 

950 

 

6,8 

 

4,9% 

9300 

 

5,0% 

 

100 

 

 

900 

Sumber: www.fiskal.depkeu.go.id, 2013 
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Pada data tabel di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi 

4,6% dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 6,1% dan terus meningkat rata-

rata 0,2% setiap tahunnya. Jika dilihat pada tabel di atas tingkat inflasi pada tahun 2010 

sangat tinggi dibandingkan tahun yang lainnya yakni 7% akan tetapi hal itu dapat ditekan 

seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi turun hingga 4,9% tahun 2013 

(asumsi RAPBN). 

Pada nilai tukar rupiah terhadap USD pada tahun 2009 mencapai titik lemah yang 

tinggi selama lima tahun terakhir pada level Rp 10.408 (tabel 1) dan  pada tahun 2010-2011 

rupiah menguat terhadap USD sebesar Rp 9.087 dan Rp. 8.700  kemudian pada awal tahun 

2012 hingga awal tahun 2013 nilai tukar rupiah terhadap USD terus mengalami fluktuasi 

yang cenderung mengalami pelemahan dan adapun RAPBN 2013 diperkirakan pada level Rp. 

9.300 dan hingga April 2013 posisi nilai tukar rupiah terhadap rupiah melemah dan meleset 

dari perkiraan RAPBN 2013 pada level Rp 9.725 (Kompas, April 2013)  

Menurut Bank Indonesia menilai salah satu penyebab melemahnya nilai tukar 

rupiah terhadap USD karena lonjakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang 

menyebabkan pemerintah terpaksa mengimpor. Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution 

menerangkan (Kontan, Januari 2013), besarnya volume impor ini menyebabkan permintaan 

terhadap dollar Amerika Serikat tinggi.  Padahal, supply dollar Amerika Serikat pun tidak 

sebesar permintaan mengingat ekspor yang malah mengalami penurunan. Selain itu, beliau 

menyatakan konsumsi BBM yang meningkat juga memperbesar beban subsidi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Pada akhirnya, beban subsidi anggaran ini akan 

mempengaruhi defisit anggaran yang bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap 

kesinambungan fiskal dan dapat memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. 
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Dengan adanya fluktuasi indikator ekonomi makro ini maka perusahaan akan menjaga 

kinerja perusahaan sehingga memberikan dampak pada investasi yang dilakukan oleh 

investor yang dimana investor akan melihat pada return saham perusahaan..  

Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu 

panas (overheated) artinya, kondisi ekonomi mengalami permintaan atas produk yang 

melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga‐harga cenderung mengalami 

kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan penurunan daya beli uang 

(purchasing power of money). Disamping itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi 

tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasinya (Tandelilin, 2001). Pada 

penelitian Rayun Sekarmeta menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh signifikan negatif 

terhadap return saham suatu industri dan didukung pula oleh Hardiningsih yang menyatakan 

hal yang sama. 

Produk Domestik Bruto (PDB) termasuk faktor yang mempengaruhi perubahan return 

saham. Estimasi PDB akan menentukan perkembangan perekonomian. Dengan meningkatnya 

jumlah barang konsumsi menyebabkan perekonomian bertumbuh, dan meningkatkan skala 

omset penjualan perusahaan, karena masyarakat yang bersifat konsumtif. Dengan 

meningkatnya omset penjualan maka keuntungan perusahaan juga meningkat. Peningkatan 

keuntungan menyebabkan harga saham perusahaan tersebut juga meningkat, yang berdampak 

pada kenaikan return saham suatu perusahaan begitu juga sebaliknya. (Suramaya Suci 

Kewal). Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Lisa Wahyuningrum yang 

menyatakan bahwa PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham seluruh 

sektor yang berada di BEI artinya PDB memiliki kemampuan untuk menaikkan return saham 

perusahaan. GDP yang tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat dan 

mengalami kenaikan mempengaruhi pola investasi.  
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Secara teori dapat dijelaskan bahwa peningkatan PDB dapat meningkatkan daya beli 

konsumen terhadap produk‐produk perusahaan sehingga meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. Dengan adanya peningkatan profitabilitas perusahaan dapat meningkatkan 

kepercayaan investor sehingga dapat meningkatkan harga saham. Dengan demikian investor 

akan mendapatkan return yang tinggi pula dalam bentuk deviden atau capital gain.  

Berbeda dengan inflasi yang berfluktuasi secara tidak stabil maka pada perubahan 

kurs yang terjadi juga berfluktuasi tetapi masih fluktuasi yang terjadi masih cukup stabil. 

Hubungan antara saham dan kurs mempunyai hasil dan mekanisasi yang saling berlawanan. 

Secara teoretis perbedaan arah hubungan antara kurs dan harga saham dapat dijelaskan 

dengan pendekatan tradisional dan model portofolio balance (Granger et. al, 1998 dalam 

Suramaya Suci Kewal). Pendekatan tradisional mengatakan bahwa hubungan antara kurs dan 

return saham adalah positif, di mana perubahan nilai tukar mempengaruhi pendapatan dan 

biaya operasional perusahaan, yang pada akhirnya menyebabkan perubahan pada return 

saham 

Nilai tukar suatu negara ditentukan dari nilai suatu unit mata uang terhadap mata uang 

negara lain. Apabila kondisi ekonomi suatu negara berubah maka nilai tukarnya pun akan 

berubah secara substansial. Hal ini disebabkan oleh pengaruh beberapa faktor fundamental 

seperti perbedaan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, permintaan dan penawaran aset dari 

dua negara yang mata uangnya ditentukan oleh nilai kursnya. Telah terbukti secara empiris 

bahwa variable makro ekonomi ini berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

emiten yang terdaftar pada BEI (Utami Rahayu, 2003) dan juga penelitian ini didukung oleh 

Lisa Wahyuningrum yang menyatakan bahwa kurs nilai mata uang berpengaruh signifikan 

tehadap return saham seluruh industri. 

Pada nilai tukar Rupiah terhadap USD terus melemah hingga maret 2013 melemahnya 

nilai rupiah memungkinkan beban hutang badan usaha semakin besar jika dinilai dengan 
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dollar dan akhirnya akan berujung pada menurunnya profitabilitas badan usaha. Menurunnya 

kinerja badan usaha dilihat dari profitabilitas yang dilihat dari return (dividend atau capital 

gain) yang akan direspon oleh investor di pasar modal yang akhirnya akan mempengaruhi 

harga pasar saham dan return saham perusahaan. 

Krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 juga menunjukkan hubungan antara 

kondisi makro ekonomi terhadap kinerja saham, dimana dengan melemahnya nilai tukar 

rupiah telah berdampak besar terhadap Pasar Modal di Indonesia. Melemahnya nilai tukar 

akan secara langsung akan membuat kenaikan inflasi, dan seiring dengan fluktuasi tekanan 

inflasi ini, Bank Indonesia mengarahkan perhatiannya pada upaya menjaga pertumbuhan 

ekonomi negeri. Hal ini dilakukan dengan tetap mengawal inflasi dan kestabilan 

makroekonomi dan sektor keuangan dalam jangka menengah. Berbagai upaya untuk 

mencegah sektor riil anjlok lebih dalam lagi juga ditempuh Bank Indonesia melalui kebijakan 

moneternya (BI rate). 

Dengan adanya faktor-faktor makroekonomi seperti nilai tukar rupiah terhadap 

USD, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi akan memberikan dampak terhadap perekonomian 

yang mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan dalam investasi yang akan dilakukan 

investor. Dengan diketahuinya reaksi dan respon dan perilaku pelaku pasar modal terhadap 

suatu peristiwa ekonomi akan berpengaruh terhadap indeks harga saham yang ada di Bursa 

Efek Indonesia yang tentunya terhadap return saham dalam suatu perusaaan. Jadi investor 

dalam melakukan investasi akan berusaha menanamkan modalnya pada saham perusahaan 

yang mampu memberikan return atau keuntungan yang bisa berupa dividend atau capital 

gain. Dengan retun ini akan tercapai tujuan pokok investasi yaitu maksimalisasi kemakmuran 

dengan peningkatan kekayaan.  

Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return tanpa melupakan 

faktor resiko investasi yang harus dicapai. Return merupakan salah satu faktor yang 
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memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan keberanian investor menanggung 

resiko atas investasi yang dilakukannya (Tandelilin, 2001: 47). 

Pada penelitian Eni Kurnia mengenai Analisis dampak nilai tukar, inflasi dan SBI 

terhadap return sektor pertambangan 2006-2008 mendapatkan hasil analisis data yang dapat 

menjelaskan bahwa ada pengaruh signifikan dari masing-masing variabel bebas (nilai tukar, 

inflasi dan SBI) terhadap variabel terikat (return saham).  

Pada penelitian lainnya oleh Dr. Maurin Sitorus (2004) pada pengaruh variable 

makroekonomi terhadap kinerja saham pertambangan minyak dan gas bumi sebagai emiten di 

BEI menjelaskan hasil Variabel makro ekonomi (inflasi, kurs, suku bunga, dan uang beredar) 

berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pengembalian saham BUMI dan MEDCO, 

Variabel inflasi berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pengembalian saham BUMI, 

Variabel kurs berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pengembalian saham BUMI dan 

MEDCO, Variabel suku bunga dan uang beredar tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

tingkat pengembalian saham BUMI dan MEDCO.  

Kedua penelitian sebelumnya di atas masih akan didukung oleh beberapa penelitian 

lainnya yang akan dilampirkan pada bagian selanjutnya oleh karena itu peneliti kali ini akan 

meneliti dampak suku bunga, inflasi dan kurs valas terhadap return saham sektor 

pertambangan  maka penelitian ini berjudul ”ANALISIS PENGARUH INFLASI,  KURS 

VALAS, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP RETURN SAHAM PADA 

INDUSTRI PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009 –2012”. 
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1.2 MASALAH PENELITIAN 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

  Perubahan dan perkembangan yang terjadi di berbagai variabel ekonomi suatu 

negara akan memberikan pengaruh pada pasar modal. Apabila suatu indikator 

ekonomi makro tidak bagus maka akan berdampak buruk bagi perkembangan pasar 

modal. Tetapi apabila suatu indikator ekonomi baik maka akan memberi pengaruh 

yang baik pula terhadap kondisi pasar modal. Lingkungan ekonomi makro adalah 

lingkungan yang mempengaruhi kegiatan perusahaan sehari-hari.  

Siegel (1991) dalam Tandelilin, menyatakan adanya hubungan yang kuat 

antara harga saham dan kinerja ekonomi makro dan menemukan bahwa perubahan 

perubahan harga saham selalu terjadi sebelum terjadinya perubahan ekonomi. Ada 

dua alasan yang mendasarinya. Pertama, harga saham yang terbentuk merupakan 

cerminan ekspektasi investor terhadap earning, deviden, maupun tingkat bunga yang 

akan terjadi. Kedua, kinerja pasar modal akan bereaksi terhadap perubahan-perubahan 

ekonomi makro. 

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pasar modal dipengaruhi baik oleh faktor 

internal maupun faktor eksternal perusahaan. Faktor internal antara lain adalah 

kualitas manajemen, pendanaan, bentuk investasi, dan sebagainya. Sedangkan faktor 

eksternal antara lain adalah penetapan harga, kekacauan dan peperangan, inflasi, 

tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, dan sebagainya 

Maka dengan demikian  faktor ekonomi makro dapat mempengaruhi investasi 

pada perusahaan sehingga return saham yang diinginkan oleh investor dapat 

tercermin dalam perubahan makro ekonomi sehingga penelitian meneliti bagaimana 

pengaruh variabel makro yang diteliti meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi 
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dan kurs valas baik secara parsial maupun simultan terhadap return saham sektoral 

pertambangan yang beredar di BEI.  

 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh inflasi sebelum tahun pengamatan terhadap return saham 

tahun pengamatan di industri pertambangan tahun 2009-2012? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum tahun pengamatan 

terhadap return saham tahun pengamatan di industri pertambangan tahun 2009-

2012? 

3. Bagaimana pengaruh kurs valas (Rp/USD) sebelum tahun pengamatan terhadap 

return saham tahun pengamatan di industri pertambangan tahun 2009-2012? 

4. Bagaimana pengaruh inflasi, kurs valas (Rp/USD) dan pertumbuhan ekonomi 

sebelum tahun pengamatan terhadap return saham tahun pengamatan di industi 

pertambangan tahun 2009-2012?  

1.2.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam pembahasan penelitian adalah sebagai berikut : 

1) Penelitian menggunakan sektor industri pertambangan yang dan aktif 

melakukan perdagangan saham  listing pada Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2009-2012 

2) Penelitian menggunakan data harga saham harian untuk menghitung return 

saham harian dan akan dijumlahkan menjadi return saham tahunan. 

3) Variabel makro yang akan diteliti terhadap return saham adalah inflasi, 

pertumbuhan ekonomi, kurs valas (Rp/USD) dan harga saham secara tahunan 

selama periode 2009-2012  
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1.3.TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui, membuktikan, dan menganalisa pengaruh inflasi sebelum 

tahun pengamatan terhadap return saham tahun pengamatan pada industri 

pertambangan tahun 2009-2012? 

2. Untuk mengetahui, membuktikan, dan menganalisa kurs valas (Rupiah/USD) 

sebelum tahun pengamatan terhadap return saham tahun pengamatan pada 

industri pertambangan tahun 2009-2012?  

3. Untuk mengetahui, membuktikan, dan menganalisa pengaruh pertumbuhan 

ekonomi sebelum tahun pengamatan terhadap return saham tahun pengamatan 

pada industri pertambangan tahun 2009-2012? 

4. Untuk mengetahui, membuktikan, dan menganalisa pengaruh inflasi, kurs 

valas (Rp/USD) dan pertumbuhan ekonomi sebelum tahun pengamatan 

terhadap return saham tahun pengamatan pada industri pertambangan tahun 

2009-2012? 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai variabel makro 

seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kurs valas terhadap return saham industri 

pertambangan 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen guna 

meningkatkan investasi perusahaan. 

3. Bagi Investor 

Sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi terutama di 

industri pertambangan 

4. Bagi Pihak Lainnya 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan  

referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mengarahkan penelitian penulis, penelitian ini dibagi menjadi 

sebagai berikut : 

Bab I :  Pendahuluan 

Merupakan bab yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II :  Landasan Teori 
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Merupakan bab yang berisi uraian tentang teori-teori yang menjelaskan 

tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini permasalahan yang 

diuraikan yaitu teori tentang industri, teori tentang inflasi, teori tentang nilai 

tukar valas, dan teori dan perhitungan return saham, Penelitian Sebelumnya, 

Kerangka Teoritis Penelitian dan Hipotesis Penelitian. 

          Bab III :  Metode Penelitian 

Merupakan bab yang berisi penjelasan secara rinci mengenai semua unsur 

metode dalam penelitian ini, yaitu penjelasan mengenai lokasi penelitian, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, identifikasi variabel penelitian, 

definisi operasional variabel, serta teknik analisis data. 

Bab IV : Hasil Penelitian 

  Berisi gambaran umum tentang objek penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. 

Bab V :  Simpulan dan Saran 

  Berisi kesimpulan penelitian yang terdiri dari penjelasan mengenai ringkasan 

dari bab-bab terdahulu, jawaban atas perumusan masalah, dan diakhiri 

dengan saran atas penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Perubahan dan perkembangan yang terjadi di berbagai variabel ekonomi suatu negara 

akan memberikan pengaruh pada pasar modal. Apabila suatu indikator ekonomi makro tidak 

mendukung maka akan berdampak buruk bagi perkembangan pasar modal. Tetapi apabila 

suatu indikator ekonomi mendukung maka akan memberi pengaruh yang baik pula terhadap 

kondisi pasar modal. Lingkungan ekonomi makro adalah lingkungan yang mempengaruhi 

kegiatan perusahaan sehari-hari. Pada bagian ini akan dibahas tentang teori-teori variabel 

makro yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kurs valas (Rp/USD). Adapun variabel makro 

tersebut akan dianalisa terhadap return saham industri pertambangan dan akan dijelaskan 

mengenai teori dan perhitungan return saham pada perusahaan serta teori-teori yang terkait 

dalam penelitian ini. 

 

2.2 Pengertian Pasar Modal 

Pasar Modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual 

saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan 

dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat dana perusahaan (Irham Fahmi, 

SE., M.Si, dan Yovi Lavianti Hadi, S.S., M.M, 2011) 

Pengertian pasar modal secara umum menurut (Husnan, 2003). sebagai berikut : 

Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa 
diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan 
oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta  
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Pengertian pasar modal secara umum menurut (Sunariyah, 2000 : 4)sebagai berikut : 

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, 
termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara dibidang 
keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar 
modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan 
saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para 
perantara pedagang efek.  
 

Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pada pasal 1 ayat 13  

Pengertian Pasar Modal sebagai “Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 
perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.” 
 

Sedangkan menurut Eduardus Tandelilin ( 2001 : 13 ), pengertian pasar modal adalah sebagai 

berikut : 

“ Pasar modal dapat diartikan sebagai pasar untuk menjual belikan sekuritas yang umumnya 
memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi “. 

 

Dilihat dari pengertian akan pasar modal diatas, maka jelaslah bahwa pasar modal juga 

merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mencari dana dengan menjual hak 

kepemilikkan perusahaan kepada masyarakat. 

Pada dasarnya, pasar modal mirip dengan pasar lainnya. Untuk setiap pembeli yang 

berhasil, selalu harus ada penjual yang berhasil. Jika pihak yang ingin membeli jumlahnya 

lebih banyak dibandingkan yang ingin menjual, maka harga akan menjadi lebih tinggi. Bila 

hanya sedikit yang ingin membeli dan ada banyak yang ingin menjual, maka harga akan 

jatuh. Yang membedakan pasar modal dengan pasar–pasar lain adalah komoditi yang 

diperdagangkan. Pasar modal dapat dikatakan pasar abstrak, dimana yang diperjualbelikan 

adalah dana–dana jangka panjang, yaitu dana yang keterikatannya dalam investasi lebih dari 

satu tahun. 
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2.2.1 Investasi dan Pelaku Pasar Modal 

Dalam melaksanakan transaksi jual dan beli baik saham maupun obligasi di pasar 

modal diperlukan pembeli dan penjual. Tanpa adanya pembeli dan penjual, maka tidak akan 

mungkin terjadi transaksi seperti dalam definisi pasar yang lalu. Penjual dan pembeli pasar 

modal kita sebut sebagai para pemain dalam transaksi di pasar modal. Para pemain terdiri 

dari para pemain utama dan lembaga penunjang yang bertugas melayani kebutuhan dan 

kelancaran pemain utama.  

Pemain utama dalam pasar modal adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan 

(emiten) dan pembeli atau pemodal (investor) yang akan membeli instrumen yang ditawarkan 

oleh emiten. Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang 

terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut (Tandelilin, 

2001): 

1. Emiten.  

Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi 

di bursa (disebut emiten). Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan 

hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), antara lain : 

a. Perluasan usaha, modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk 

meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi. 

b. Memperbaiki struktur modal, menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal 

asing. 

c. Mengadakan pengalihan pemegang saham. Pengalihan dari pemegang saham lama 

kepada pemegang saham baru. 

2. Investor.  

Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang 

melakukan emisi (disebut investor). Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, 
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investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup 

bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya. 

Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain : 

a. Memperoleh deviden. Ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga 

    yang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden. 

  b. Kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki maka semakin besar 

(menguasai) perusahaan. 

c. Berdagang. Saham dijual kembali pada saat harga tinggi, pengharapannya adalah pada  

saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya. 

3 Lembaga Penunjang.  

Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar 

modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai 

kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Lembaga penunjang yang memegang peranan 

penting di dalam mekanisme pasar modal adalah sebagai berikut : 

a. Penjamin emisi (underwriter). Lembaga yang menjamin terjualnya saham/obligasi sampai 

batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. 

b. Perantara perdagangan efek (broker / pialang). Perantaraan dalam jual beli efek, yaitu 

perantara antara si penjual (emiten) dengan si pembeli (investor). Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh broker antara lain meliputi :  

1) Memberikan informasi tentang emiten  

2) Melakukan penjualan efek kepada investor 

c. Perdagangan efek (dealer), berfungsi sebagai : 

1) Pedagang dalam jual beli efek 

2) Sebagai perantara dalam jual beli efek 
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c. Penanggung (guarantor). Lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si 

penerima kepercayaan. Lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan 

dananya. 

2.2.2 Jenis Pasar Modal 

Pasar modal dibedakan menjadi 2 yaitu pasar perdana dan pasar sekunder (Bodie dkk, 2008) : 

1. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar Perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal 

selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) sebelum saham tersebut belum 

diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari 

kerja. Harga saham di pasar perdana ditetukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go 

public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. 

Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan 

dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal 

untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu dapat juga digunakan untuk melunasi hutang 

dan memperbaiki struktur pemodalan usaha. Harga saham pasar perdana tetap, pihak yang 

berwenang adalah penjamin emisi dan pialang, tidak dikenakan komisi dengan pemesanan 

yang dilakukan melalui agen penjualan. 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli saham diantara investor 

setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, dalam waktu selambat-lambatnya 

90 hari setelah ijin emisi diberikan maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. 

Dengan adanya pasar sekunder para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. 

Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk 

menghimpun investor lembaga dan perseorangan. 
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Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar, pihak yang 

berwenang adalah pialang, adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian, 

pemesanannya dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktunya tidak terbatas.  

Tempat terjadinya pasar sekunder di dua tempat (Didit Herlianto,2010) yaitu: 

1.Bursa regular 

Bursa reguler adalah bursa efek resmi seperti Bursa Efek Jakarta (BEJ), dan Bursa Efek 

Surabaya (BES) telah bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia (tahun 2007) 

2.Bursa paralel 

Bursa paralel atau over the counter adalah suatu sistem perdagangan efek yang 

terorganisir di luar bursa efek resmi, dengan bentuk pasar sekunder yang diatur dan 

diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE), diawasi dan 

dibina oleh Bapepam. Over The Counter karena pertemuan antara penjual dan pembeli tidak 

dilakukan di suatu tempat tertentu tetapi tersebar diantara kantor para broker atau dealer. 

2.2.3 Instrumen Pasar Modal  

Dalam melakukan transaksi di pasar biasanya terdapat barang atau jasa yang 

diperjualbelikan. Begitu pula dalam pasar modal, barang yang diperjualbelikan kita kenal 

dengan istilah instrumen pasar modal. Adapun jenis - jenis instrumen pasar modal (Undang-

Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 dan Tandelilin,2001) dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Saham (Stocks)  

Merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya pemilik saham 

merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar 

pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal 

dengan nama dividend. Pembagian dividend ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). 
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2. Obligasi (Bonds)  

Surat berharga obligasi merupakan instrument utang bagi perusahaan yang hendak 

memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. 

Berbeda dengan saham, obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan 

perusahaan. Artinya perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui memiliki 

hutang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya. Oleh karena itu, 

dalam struktur modal perusahaan yang terlihat dalam neraca, obligasi dimasukkan dalam 

modal asing atau utang jangka panjang. Utang ini akan dilunasi apabila telah sampai 

waktunya. 

2.2.4 Fungsi Pasar Modal 

Menurut Tandelilin (2001:13) Pasar modal berfungsi sebagai lembaga perantara, yang 

memiliki peran penting pasar modal dalam menunjang perekonomian karena dapat 

menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan 

dana. Di samping itu, pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, 

karena dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana (investor) dapat memilih 

alternatif investasi yang memberikan return relatif besar adalah sektor-sektor yang paling 

produktif yang ada di pasar. 

 

2.3 Pengertian Bursa Efek 

Tempat terjadinya jual beli sekuritas disebut bursa efek. Oleh karena itu, bursa efek 

merupakan arti dari pasar modal secara fisik.  

Menurut Tandelilin (2001:25) mengemukakan bursa efek adalah sebagai berikut : 

“ Bursa efek dalam arti sebenarnya adalah suatu sistem yang terorganisasi dengan mekanisme 
resmi untuk mempertemukan penjual dan pembeli sekuritas secara langsung atau melalui 
wakil–wakilnya. 
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Sebagai Self Regulations Organitions ( SRO ), bursa efek mengatur dirinya sendiri 

dengan mengeluarkan berbagai peraturan serta memastikan bahwa anggotanya berperilaku 

sedemikian rupa sehingga memberikan persepsi positif tentang pasar modal kepada 

masyarakat. Dalam hal ini, bursa efek diharapkan mampu menciptakan suatu kondisi yang 

dapat mendorong peranan perusahaan sekuritas yang pada akhirnya akan menarik minat 

pemodal untuk berinvestasi secara aman, tertib dan murah dipasar modal.  

Di Indonesia saat ini hanya terdapat satu bursa efek yang telah memperoleh izin usaha 

dari BAPEPAM (Irham Fahmi, SE., M.Si, dan Yovi Lavianti Hadi, S.S., M.M, 2011) yaitu 

Bursa Efek Indonesia (BEI ) dijalankan oleh perseroan terbatas. PT Bursa Efek Indonesia ( 

BEI ), pemegang saham dari bursa efek adalah para pialang atau broker anggota bursa efek 

yang bersangkutan. Efek sebenarnya sebuah istilah yang penggunaannya sangat luas, semua 

yang termasuk surat berharga biasa disebut efek, seperti surat pengakuan hutang, saham, 

obligasi, right issue, waran, opsi dan lainnya yang ditetapkan oleh BAPEPAM. Efek yang 

paling banyak diperjual belikan adalah saham. 

Saat ini, BEI mempunyai beberapa macam indeks saham (www.idx.co.id) yaitu:  

(1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menggunakan semua perusahaan tercatat sebagai 

komponen perhitungan Indeks.  

(2)  Indeks Sektoral. Menggunakan semua perusahaan tercatat yang termasuk dalam masing-

masing sektor. Sekarang ini ada 10 sektor yang ada di BEI yaitu sektor Pertanian, 

Pertambangan, Industri Dasar, Aneka Industri, Barang Konsumsi, Properti, Infrastruktur, 

Keuangan, Perdagangan dan Jasa, dan Manufaktur.  

(3) Indeks LQ45. Indeks yang terdiri dari 45 saham perusahaan tercatat yang dipilih 

berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang 

sudah ditentukan. Review dan penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan.  
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(4) Jakarta Islamic Index (JII). Indeks yang menggunakan 30 saham yang dipilih dari saham-

saham yang masuk dalam kriteria syariah (Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh 

Bapepam-LK) dengan mempertimbangkan kapitalisasi pasar dan likuiditas.  

(5) Indeks Kompas100. Indeks yang terdiri dari 100 saham perusahaan tercatat yang dipilih 

berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang 

sudah ditentukan. Review dan penggantian saham dilakukan setiap 6 bulan.  

(6) Indeks BISNIS-27. Kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan harian Bisnis 

Indonesia meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks BISNIS-27. Indeks 

yang terdiri dari 27 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan kriteria 

fundamental, teknikal atau likuiditas transaksi dan akuntabilitas dan tata kelola 

perusahaan.  

(7) Indeks PEFINDO25. Kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan lembaga rating 

PEFINDO meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks PEFINDO25. 

Indeks ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi bagi pemodal khususnya 

untuk saham-saham emiten kecil dan menengah (Small Medium Enterprises / SME). 

Indeks ini terdiri dari 25 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih dengan 

mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti: Total Aset, tingkat pengembalian modal 

(Return on Equity / ROE) dan opini akuntan publik. Selain kriteria tersebut di atas, 

diperhatikan juga faktor likuiditas dan jumlah saham yang dimiliki publik.  

 

2.4 Pengertian Saham 

Menurut Husnan (2003) yang dimaksud saham adalah secarik kertas yang 

menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh 

bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan 

berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. 
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Sedangkan menurut Eduardus Tandelilin ( 2001 : 6 ), mengemukakan sebagai berikut : 

“ Saham merupakan surat bukti atas kepemilikian asset – asset perusahaan yang 
menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan 
mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan setelah dikurangi dengan 
pembayaran semua kewajiban perusahaan” 

 

Saham merupakan salah satu jenis investasi yang sangat menarik. Hal ini lumrah 

diantara surat – surat berharga yang diperdagangkan dipasar modal, saham adalah yang 

paling dikenal oleh masyarakat. Bahkan banyak perusahaan yang menerbitkan saham yang 

digunakan untuk kebutuhan dana jangka panjang agar dapat terpenuhi dan digunakan juga 

untuk menarik dana dari masyarakat. Jadi saham sangat  menarik baik bagi sisi investor 

maupun sisi emiten (perusahaan yang menerbitkan surat berharga) 

 

 2.4.1 Jenis–Jenis Saham 

Saham merupakan sekuritas yang paling popular dipasar modal karena saham bisa 

memberikan keuntungan dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu yang relatif singkat 

Adapun jenis – jenis saham menurut Eduardus Tandelilin (2001:18), 

mengemukakan bahwa : 

“ Saham dapat dibedakan menjadi saham preferen dan saham biasa “. 

A. Saham Preferen 

Saham preferen merupakan gabungan pendanaan antara hutang dengan saham biasa. 

Apabila terjadi likuidasi, tuntutan pemegang saham preferen atas aktiva berada pada urutan 

setelah kreditor namun sebelum pemegang saham biasa.  

Definisi saham preferen menurut Darmadji & Fakhruddin (2006:7), mengemukakan bahwa: 

“ Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi 
dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap ( seperti bunga obligasi) tetapi 
juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor “. 
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B. Saham Biasa 

Pemegang saham biasa perusahaan secara kolektif memiliki dan menangggung 

resiko terakhir kepemilikan perusahaan. Apabila terjadi likuidasi, pemegang saham biasa 

memiliki hak atas sisa tuntutan terhadap aktiva perusahaan setelah tuntutan kreditor dan 

pemegang saham preferen di penuhi. Saham biasa sama halnya seperti saham preferen tidak 

memiliki maturitas, namun pemegang saham biasa dapat melikuidasi investasinya dengan 

menjual saham yang dimiliki pada pasar sekunder (Tandelilin, 2001 : 18). 

Saham biasanya diperdagangkan dilantai bursa dengan harga pasar yang akan 

berbeda–beda pada tiap–tiap waktunya, hal ini akan berkaitan dengan nilai dari suatu saham 

tersebut, terdapat beberapa jenis nilai saham yang dapat mempengaruhi dalam penetapan 

harga saham. 

Menurut Eduardus Tandelilin (2001:183), mengemukakan berbagai jenis nilai 

saham yaitu : 

1. Nilai Nominal 

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum dalam sertifikat saham dan 

pencantumannya berdasarkan keputusan dan dari hasil pemikiran perusahaan yang 

mempunyai saham tersebut. Jadi nilai nominal sudah ditentukan pada waktu saham 

itu diterbitkan. 

2. Nilai Buku 

Nilai buku menunjukkan nilai bersih kekayaan perusahaan, artinya nilai buku 

merupakan hasil perhitungan dari total aktiva perusahaan yang dikurangkan dengan 

hutang serta saham preferen kemudian dibagi dengan saham yang beredar. Nilai 

buku sering kali lebih tinggi dari pada nilai nominal. 
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3. Nilai Intrinsik 

Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengandung unsur kekayaan perusahaan pada 

saat sekarang dan unsur potensi perusahaan untuk menghimpun laba dimasa yang 

akan datang. 

4. Nilai Pasar 

Nilai pasar adalah harga saham biasa yang terjadi dipasar selembar saham biasa 

adalah harga yang dibentuk oleh penjualan dan pembelian ketika mereka 

memperdagangkan saham–saham. 

 

2.5 Pengertian Return 

Tandelilin (2001) menyatakan bahwa tujuan investor dalam berinvestasi adalah 

memaksimalkan return, tanpa melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya. 

Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga 

merupakan imbalan atas keberanian investor menangung risiko atas investasi yang 

dilakukannya. 

Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi berupa return realisasi 

(realized return) dan return ekspektasi (expected return). Return realisasi merupakan return 

yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan pada data historis serta digunakan sebagai salah 

satu pengukur kinerja perusahaan. Return realisasi ini berguna sebagai dasar penentuan 

return ekspektasi (expected return) yaitu return yang diharapkan oleh investor di masa 

mendatang (Jogiyanto, 2008). 

Menurut Jones (2000:124) “return is yield dan capital gain (loss)”. (1) Yield, yaitu 

cash flow yang dibayarkan secara periodik kepada pemegang saham (dalam bentuk dividen), 

(2) Capital gain (loss), yaitu selisih antara harga saham pada saat pembelian dengan harga 

saham pada saat penjualan.  
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 Sedangkan Tandelilin (2001) mengungkapkan bahwa sumber-sumber return investasi 

terdiri dari dua komponen yaitu yield dan capital gain (loss). Yield merupakan komponen 

return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari 

suatu investasi. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan 

return saham adalah keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham investor atas 

investasi yang dilakukannya, yang terdiri dari dividend dan capital gain/loss. 

Menurut Jogiyanto (2008) return total merupakan return keseluruhan dari suatu 

investasi dalam suatu periode tertentu. Return total terdiri dari capital gain (loss) dan yield 

sebagai berkut : 

Return = Capital Gain (Loss) + Yield 

Capital Gain atau Capital Loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif 

dengan harga periode yang lalu : 

Capital Gain or Loss = Pt-Pt-1/Pt-1 

Jika harga investasi sekarang (Pt) lebih tinggi dari harga investasi periode lalu (Pt-1) 

ini berarti terjadi keuntungan modal (capital gain), sebaliknya terjadi kerugian modal (capital 

loss). Yield merupakan presentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode 

tertentu dari suatu investasi. Untuk saham, yield adalah presentase dividend terhadap harga 

saham periode sebelumnya.  

Dengan demikan return total dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Return total = Pt-Pt-1/Pt-1 + Yield 

Menurut Tandelilin (2001) secara umum dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut :  

1

1 )(
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Keterangan : 

Rit= Return saham perusahaan I pada waktu t 

Pit = Harga saham perusahaan I pada waktu t 

ANALISIS PENGARUH..., FEBRIAN YOHANES S., Ak.-IBS, 2013



26 
 

Pit-1= Harga saham perusahaan I pada waktu t-1 

 

2.6 Risiko  

Risiko adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara return aktual dengan return 

yang diharapkan. (Tandelilin, 2001:47) 

Ketidakpastian dari return yang akan diperoleh itulah yang dinamakan dengan risiko  

dimana tingkat keuntungan dan risiko  adalah dua hal yang tidak terpisah. Dengan kata lain, 

risiko  investasi dapat diartikan sebagai kemungkinan tingkat keuntungan yang diperoleh dari 

tingkat keuntungan yang diharapkan. (Husnan, 2003) 

Terdapat dua jenis risiko investasi pada setiap surat berharga yaitu risiko yang dapat 

dihilangkan atau diperkecil dengan melakukan diversifikasi yakni risiko yang tidak sistemik 

(unsystemic risk) yang sering disebut juga unique risk atau diversifiable risk  dan risiko yang 

tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi yakni resiko sistematis (systemic risk) yang 

disebut market risk. 

Risiko sistematis adalah resiko yang terjadi karena faktor perubahan pasar secara 

keseluruhan, seperti misalnya karena perubahan tingkat suku bunga yang menyebabkan 

menyebabkan meningkatnya tingkat hasil pengembalian yang disyaratkan atas surat berharga 

secara keseluruhan, inflasi, resesi ekonomi, perubahan kebijakan ekonomi, perubahan 

pengharapan investor terhadap perkembangan ekonomi. Sedangkan risiko tidak sistematis 

atau risiko unik adalah risiko yang terjadi karena karakteristik perusahaan yang 

mengeluarkan surat berharga. Karakteritik ini berbeda satu sama lain misalnya dalam hal 

manajemen, kebijakan investasi, kondisi dan lingkungan kerja. 

 

Beberapa sumber risiko yang mempengaruhi besarnya resiko suatu investasi 

(Tandelilin, 2001) yaitu: 
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a. Risiko inflasi 

Risiko inflasi biasa disebut resiko daya beli, jika inflasi meningkat biasanya 

menuntut tambahan premium inflasi untuk mengkompensasi penurunan daya beli 

yang dialaminya. 

b. Risiko nilai tukar 

Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai mata uang domestik terhadap nilai mata 

uang negara lain dan sering disebut currency risk atau exchange rate risk. 

c. Risiko finansial 

Risiko ini berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan pinjaman 

dalam pembiayaan modalnya. 

  

2.7 Teori Inflasi   

 Inflasi merupakan salah satu faktor makro ekonomi yang banyak mendapat perhatian 

dari pakar ekonomi.Secara umum inflasi dapat diartikan kenaikan tingkat harga barang dan 

jasa secara umum dan terus menerus dalam waktu tertentu. Menurut para ahli ekonomi 

pengertian inflasi adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Nopirin (1994) 

 Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus 

menerus selama periode tertentu. 

2.      Menurut Samuelson dalam Ridhan Fadhlir Rahman 

 Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum.Jadi tingkat inflasi adalah tingkat 

perubahan harga secara umum. 

3. Menurut Suseno Hg dalam Eni Kurnia 

Inflasi adalah ukuran ekonomi yang memberikan gambaran tentang meningkatnya 

harga rata-rata barang dan jasa yang diproduksi pada suatu sistem perekonomian  
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4. Menurut Herman (2003) dalam Eni Kurnia,  

Inflasi adalah suatu keadaan yang ditandai dengan peningkatan harga-harga pada 

umumnya atau turunnya nilai mata uang yang beredar.  .  

5. Menurut Boediono, (1994)  

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus 

menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi. Syarat 

adanya kecenderungan menaik yang terus menerus juga perlu digaris-bawahi. Kenaikan 

harga-harga karena, misalnya, musiman, menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya, 

yang sifatnya hanya sementara tidak disebut inflasi. 

6. Menurut Tandelilin 

Inflasi merupakan kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-produk secara 

keseluruhan. Inflasi yang tinggi mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh 

investor dari investasi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi suatu negara mengalami 

penurunan maka hal ini merupakan sinyal yang positif bagi investor seiring dengan 

turunnya resiko daya beli uang dan resiko penurunan pendapatan riil. 

Berdasarkan penyebab awal terjadinya inflasi, inflasi dapat dikelompokkan menjadi 

(Boediono, 1994: 156). 

1) Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. 

Inflasi semacam ini disebut demand inflation. 

2) Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Ini disebut cost inflation. 

Kedua jenis inflasi ini jarang sekali dijumpai dalam praktek dalam bentuk yang 

murni. Pada umumnya, inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia adalah kombinasi dari 

kedua jenis inflasi tersebut, dan seringkali keduanya saling memperkuat satu sama lain. 

ANALISIS PENGARUH..., FEBRIAN YOHANES S., Ak.-IBS, 2013



29 
 

Berdasarkan asal-usulnya, maka inflasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu 

inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation) dan inflasi yang berasal dari luar 

negeri (imported inflation), (Nopirin, 1994).  

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation)  

Inflasi ini disebabkan oleh adanya shock dari dalam negeri, baik karena tindakan 

masyarakat maupun tindakan pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan 

perekonomian.  

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation)  

Imported inflation adalah inflasi yang terjadi di dalam negeri karena adanya pengaruh 

kenaikan harga dari luar negeri, terutama kenaikan harga barang- barang impor yang 

selanjutnya juga berdampak pada kenaikan harga barang-barang input produksi yang masih 

belum bisa diproduksi secara domestik 

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga 

Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari 

paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Kemudian, Badan Pusat Statistik akan 

memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa 

kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota. 

Indikator inflasi adalah sebagai berikut (www.bi.go.id ): 

a) Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang umum digunakan untuk 

menggambarkan pergerakan harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan 

pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tingkat 

inflasi di Indonesia biasanya diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). 

b) Indeks Harga Perdagangan Besar merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan 

harga dari komoditi-ksomoditi yang diperdagangkan di suatu daerah. 
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Ada berbagai cara untuk menggolongkan jenis inflasi, diantaranya dengan cara 

menggolongkan inflasi berdasarkan parah atau tidaknya suatu inflasi (Boediono, 1994 ): 

a) Inflasi ringan (< 10% setahun) 

b) Inflasi sedang (10%-30% setahun) 

c) Inflasi berat (30%-100% setahun) 

d) Hiper inflasi (>100% setahun) 

Tingkat laju inflasi pada umumnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan 

penawaran terhadap barang dan jasa yang mencerminkan perilaku para pelaku pasar atau 

masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut adalah 

ekspektasi terhadap laju inflasi di masa yang akan datang. Ekspektasi laju inflasi yang tinggi 

akan mendorong masyarakat untuk mengalihkan aset finansial yang dimilikinya menjadi aset 

riil, seperti tanah, rumah, dan barang-barang konsumsi lainya. Begitu pula sebaliknya 

ekspektasi laju inflasi yang rendah akan memberikan insentif terhadap masyarakat untuk 

menabung serta melakukan investasi pada sektor sektor produktif. 

 Inflasi merupakan suatu variabel ekonomi makro yang dapat merugikan suatu 

perusahaan. Pada dasarnya inflasi yang tinggi tidak disukai oleh para pelaku pasar modal 

karena akan meningkatkan biaya produksi, yang akan berakibat buruk terhadap harga dan 

pendapatan. (Samuelson,1992). 

Para pelaku pasar modal lebih memandang inflasi sebagai suatu resiko yang harus 

dihindari. Pemilik saham dan pelaku pasar modal akan lebih suka melepas saham yang 

mereka miliki ketika inflasi tinggi.   

Tingkat inflasi yang tinggi menunjukkan bahwa resiko investasi cukup besar sebab 

inflasi yang tinggi akan mengurangi tingkat pengembalian (rate of return) dari investor. 

Selain itu pada kondisi inflasi yang tinggi maka harga barang-barang atau bahan baku 

mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Peningkatan harga barang-barang dan bahan 
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baku akan membuat biaya produksi menjadi tinggi, sehingga akan berpengaruh pada 

penurunan jumlah permintaan secara individual maupun menyeluruh. 

 

2.8 Nilai Tukar  

Menurut Nopirin (1997) nilai tukar merupakan harga pertukaran antara dua mata uang 

yang berbeda dengan perbandingan nilai/harga tertentu.  

Nilai tukar dibedakan menjadi dua (Nopirin, 1997), yaitu nilai tukar nominal dan nilai 

tukar riil. Nilai tukar nominal menunjukkan harga relatif mata uang dari dua negara, 

sedangkan nilai tukar riil menunjukkan harga relatif barang dari dua negara. Sistem kurs 

valuta asing ditentukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing yang terjadi di pasar 

valuta asing. 

Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka 

mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun 

variabel‐variabel makro ekonomi yang lain.  

Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menentukan nilai tukar mata uang yaitu 

pendekatan moneter dan pendekatan pasar (Nopirin, 1997). Dalam pendekatan moneter, nilai 

tukar mata uang di definisikan sebagai harga dimana mata uang asing diperjual belikan 

terhadap mata uang domestik dan harga tersebut berhubungan dengan penawaran dan 

permintaan uang.  

Naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing bisa terjadi dengan berbagai 

cara, yakni bisa dengan cara dilakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara yang 

menganut sistem managed floating exchange rate, atau bisa juga karena tarik menariknya 

kekuatan‐kekuatan penawaran dan permintaan di dalam pasar (market mechanism) dan 

lazimnya perubahan nilai tukar mata uang tersebut bisa terjadi karena empat hal, yaitu: 
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 (a) Depresiasi (depreciation), adalah penurunan harga mata uang nasional berbagai terhadap 

mata uang asing lainnya, yang terjadi karena tarik menariknya kekuatan‐kekuatan supply 

and demand di dalam pasar (market mechanism).  

(b) Appresiasi (appreciation), adalah peningkatan harga mata uang nasional terhadap 

berbagai mata uang asing lainnya, yang terjadi karena tarik menariknya 

kekuatan‐kekuatan supply dan demand di dalam pasar (market mechanism).  

(c) Devaluasi (devaluation), adalah penurunan harga mata uang nasional terhadap berbagai 

mata uang asing lainnya yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara.  

(d) Revaluasi (revaluation), adalah peningkatan harga mata uang nasional terhadap berbagai 

mata uang asing lainnya yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara. 

2.7.1 Teori yang Berkaitan dengan Nilai Tukar 

a) Balance of payment Approach  

Pendekatan ini didasarkan pada pendapat bahwa nilai tukar valuta ditentukan oleh 

kekuatan penawaran dan permintaan terhadap valuta tersebut. Adapun alat yang digunakan 

untuk mengukur kekuatan penawaran dan permintaan tersebut adalah Balance of Payment 

(neraca perdagangan). 

b)  Fisher Effect  

Teori ini diperkenalkan oleh Irving Fishing. Fisher Effect menyatakan bahwa tingkat 

suku bunga nominal di suatu negara akan sama dengan tingkat suku bunga riil ditambah 

tingkat inflasi di negara itu. Pernyataan tersebut dapat digambarkan dengan persamaan 

sebagai berikut : Suku Bunga Nominal = Suku Bunga Riil + Tingkat Inflasi. Dengan kata 

lain, tingkat suku bunga nominal di dua negara dapat berbeda karena tingkat inflasi mereka 

berbeda. 
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c) International Fisher Effect  

Pendapat ini didasari oleh Fisher Effect, bahwa pergerakan nilai mata uang suatu 

negara di banding negara lain (pergerakan kurs) disebabkan oleh perbedaan suku bunga 

nominal yang ada di kedua negara tersebut.  

Implikasi dari International Fisher Effect adalah bahwa orang tidak bisa menikmati 

keuntungan yang lebih tinggi hanya dengan menanamkan dana mereka ke negara yang 

mempunyai suku bunga 

 

2.9 Pertumbuhan Ekonomi  

2.9.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi 

Pengertian pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. 

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi 

dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa 

sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti 

oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi 

memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. 

Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. 

(Sadono Sukirno, Teori Makroekonomi 1994). 

Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan pendapatan 

nasional atau GDP (Gross Domestic Product). GDP merupakan indikator yang 

penting dalam mengukur kinerja perekonomian suatu negara. GDP adalah jumlah 

nilai tambah (jumlah dari keseluruhan barang dan jasa akhir) yang dihasilkan dari 
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keseluruhan unit usaha ekonomi suatu negara dalam periode waktu tertentu (Badan 

Pusat Statistik, 2010). 

GDP digolongkan menjadi dua bagian yaitu GDP nominal dan GDP riil. GDP 

nominal adalah pengukuran keseluruhan barang dan jasa dengan harga yang berlaku. 

Sedangkan GDP riil adalah pengukuran keseluruhan barang dan jasa dengan harga 

konstan pada tahun dasar. Pengukuran dengan menggunakan GDP riil lebih 

mencerminkan kesejahteraan masyarakat dari pada GDP nominal. Hal tersebut 

dikarenakan GDP riil tidak dipengaruhi faktor inflasi serta kemampuan masyarakat 

memenuhi kebutuhannya berdasarkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi 

(Mankiw, 2006). GDP nominal dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur 

ekonomi, sedangkan GDP riil dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 

ekonomi dari tahun ke tahun (Badan Pusat Statistik, 2010). 

 

2.9.2 Metode Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) 

PDB merupakan salah satu indikator utama pertumbuhan ekonomi, 

pertumbuhan ekonomi pun dapat dilihat dari kenaikan PDB suatu negara. Berikut 

adalah tiga pendekatan dalam menghitung PDB (Mankiw, 2006) : 

a. Pendekatan Pendapatan 

Menurut pendekatan ini PDB adalah hasil penjumlahan tingkat balas jasa yang 

diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu negara. 

Yang dimaksud  dengan  tingkat balas jasa atas faktor produksi adalah upah dan gaji 

(balas jasa atas faktor produksi tenaga kerja), bunga modal dan keuntungan (balas jasa 

atas modal), sewa tanah (balas jasa tanah dan imputed wages yang merupakan 

pendapatan yang diterima pemilik perusahaan yang merangkap sebagai pekerja. 

Rumus menghitung PDB menurut pendekatan pendapatan : 
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PDB = W+I+R+P 

W = Wages 

I   = Interest 

R  = Rent 

P  = Profit 

b. Pendekatan Produksi  

PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu 

(biasanya satu tahun). Unit-unit Produksi dalam penyajiannya ini dikelompokkan 

menjadi 9 lapangan usaha yakni : 1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, 

2) pertambangan dan penggalian, 3) industri pengolahan, 4) listrik, gas dan air, 5) 

konstruksi, 6) perhotelan, perdagangan dan restoran, 7) pengangkutan dan 

komunikasi, 8) keuangan, real estate,dan jasa perusahaan, 9) jasa-jasa (termasuk jasa 

pemerintah) (sumber : www.bi.go.id)  

c. Pendekatan Pengeluaran 

Pendekatan pengeluaran (PNB/GNP) merupakan perhitungan pendapatan 

dengan melihat pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi yaitu rumah 

tangga konsumsi, rumah tangga perusahaan dan pemerintah.  

Pendekatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

Y=C+I+G (X-M)  

Keterangan : Y = Yield C = Consumption I = Investment G = Government 

Expenditure X = Expor M = Import 
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2.9.3 Metode Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi  

Metode yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan 

ekonomi yakni metode sederhana. Metode sederhana adalah metode yang paling 

sederhana dalam menghitung pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, metode ini 

mempunyai kelemahan yaitu hanya bisa digunakan untuk menghitung tingkat 

pertumbuhan tahunan (hanya satu tahun saja) (Tambunan, 2001). Formulasi dari 

metode ini adalah sebagai berikut:  

g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100% 

dimana : 

g = tingkat pertumbuhan ekonomi  

PDBs = PDB riil tahun sekarang  

PDBk = PDB riil tahun lalu. 

2.10 Analisis Saham 

Dalam konteks teori untuk melakukan analisis dan memilih saham terdapat dua 

pendekatan dasar yakni: 

1) Analisis Teknikal 

Menurut Tandelilin (2001:392), analisis teknikal merupakan teknik untuk 

memperdiksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya 

berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume. Model analisis 

teknikal lebih menekankan pada tingkah laku pemodal di masa yang akan datang 

berdasarkan  kebiasaan di masa lalu (nilai psikologis).  
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Di dalam analisis teknikal informasi tentang harga dan volume perdagangan 

merupakan alat utama untuk analisis. Analisis teknikal pada dasarnya merupakan upaya 

untuk menentukan kapan akan membeli atau menjual saham dengan memanfaatkan 

indikator-indikator teknis ataupun menggunakan analisis grafis. 

2) Analisis Fundamental 

Fundamental analysis (analisis fundamental) merupakan analisis mengenai ekonomi, 

industri, dan perusahaan yang menentukan nilai saham perusahaan (Tandelilin, 2001). 

Analisis fundamental memfokuskan pada statistik laporan keuangan perusahaan untuk 

menentukan harga saham dinilai secara tepat. Sebenarnya, dalam menganalisis nilai suatu 

saham akan lengkap jika menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal.  

Analisis fundamental digunakan sebagai penunjuk arah/baromenter jangka panjang 

(long-term point of view). Analisis fundamental melihat perkembangan rasio-rasio 

keuangan dari sisi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, market to book value analysis, 

turnover, dan kebijakan keuangan perusahaan dalam melakukan investasi dan pendanaan. 

Selain itu, perkembangan kinerja dan kebijakan dividen dapat melengkapi analisis 

fundamental. 

Kebanyakan informasi fundamental memfokuskan pada statistik ekonomi, indusrtri, 

dan perusahaan. Ada empat konsep dasar dalam melakukan analisis. Pendekatan yang 

digunakan untuk menganalsis sebuah perusahaan dilakukan melalui empat tahap (top-

down analysis) 

1. melihat kondisi ekonomi secara umum (economic aspect); 

2. melihat kondisi industri (industry aspects); 

3. melihat kondisi perusahaan (company aspects); 

4. melihat nilai saham perusahaan (stock valuation). 
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1. Economic Analysis (Analisis Ekonomi) 

Ekonomi dipelajari untuk menentukan kondisi secara makro/keseluruhan 

untuk melihat lingkungan pasar saham pada saat ini kondusif/tepat atau tidak. Apakah 

inflasi perlu diwaspadai? Apakah tingkat bunga cenderung naik atau turun? Berapa 

penghasilan rata-rata masyarakat saat ini yang mampu untuk investasi? Berapa 

konsumsi masyarakat saat ini? Bagaimana neraca pembayaran negara saat ini, defisit 

atau surplus? Apakah money supply saat ini diperbanyak atau dikurangi (tight money 

policy)? Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah hal-hal yang perlu diketahui untuk 

menentukan kondisi ekonomi, apakah kondusif untuk berinvestasi di pasar saham.  

Aspek ekonomi dapat bersifat internasional, regional, dan nasional baik secara  

makro maupun mikro. Lingkungan ekonomi internasional, lingkungan ekonomi 

domestik, dan lingkungan bisnis. Contoh harga minyak dunia; harga emas dunia; 

tingkat bunga dunia, regional dan nasional; inflasi; nilai tukar; kondisi  politik; neraca 

pembayaran; cadangan devisa; dan bencana alam. 

2. Industry Analysis 

Industri perusahaan jelas mempengaruhi perusahaan. Analisis industri 

merupakan lingkungan industri untuk melihat prospect of industry. Misal, tahun 2006: 

jangka panjang: pertambangan, gas, dan energi; telekomunikasi; jangka menengah: 

infrastruktur dan properti serta pendukungnya; jangka pendek: tergantung fluktuasi 

musiman, seperti pertanian, makanan). Jangka panjang dan menengah digunakan 

untuk real gain, jangka pendek digunakan untuk netting. 

Mengetahui kondisi industri perusahaan amat penting. Walaupun saham yang 

bagus tetapi jika berada dalam industri yang sedang mengalami kesulitan, maka 
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return yang diperoleh hanya cukup saja. Ada suatu pepatah yang menyatakan bahwa 

a weak stock in a strong industry is preferable to a strong stock in a weak industry. 

Jadi, saham yang tidak bagus tetapi dalam industri yang bagus lebih menguntungkan 

daripada saham bagus dalam industri buruk. 

3. Company Analysis 

Analisis perusahaan digunakan untuk mengetahui kesehatan finansial 

perusahaan yang bersangkutan. Untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan 

dilakukan dengan mempelajari laporan keuangan. ratio keuangan, dan cash flow. 

Rasio-rasio keuangan dihitung dari laporan keuangan. Ada lima kelompok rasio 

keuangan, yaitu profitability  (keuntungan), price (harga), liquidity (likuiditas), 

leverage (hutang), dan efficiency (efisiensi). Untuk melihat kinerja perusahaan 

melalui rasio keuangan, biasanya dibandingkan dengan perusahaan lainnya dalam 

industri yang sama untuk menentukan posisi perusahaan  apakah "normal" atau “tidak 

normal.” Selain di bandingkan dengan perusahaan lain, kinerja keuangan juga dapat 

dibandingkan dengan pasar (diwakili dengan indeks).  

Keunggulan analisis fundamental : 

1. Analisis fundamental amat berguna dalam menentukan arah jangka panjang 

2. Lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya 

3. Bisa menjelaskan lebih tepat mengenai alasan mengapa harga naik atau turun 

4. Mampu memberikan dasar yang logis dalam pengambilan keputusan investasi 

Kelemahan analisis fundamental : 

1. Memakan banyak waktu 

ANALISIS PENGARUH..., FEBRIAN YOHANES S., Ak.-IBS, 2013



40 
 

2. Sulit berfungsi pada pasar modal tidak efisien karena asumsi dasarnya adalah 

pasar efisien 

3. Asumsi pasar efisien sulit diterapkan karena informasi dapat sempurna 

berdasarkan atas kualitas dan waktu, tetapi tidak mungkin sama dalam 

persepsi. Fully effisien tidak mungkin terjadi, hanya economically effisien 

(weak-form; semi-strong form; dan strong-form). 

4. Tidak dapat menggambarkan psikologi pasar dan investor saat itu 

5. Tidak fleksibel untuk menentukan periode waktu yang diinginkan 

2.11 Teori-Teori Pasar Saham 

2.11.1 Multifactor Model Theory 

Model Multi Faktor (Multi-factor models) yang dikembangkan dengan mengacu 

pada konsep arbitrage pricing theory (APT), didasari atas asumsi bahwa berbagai 

faktor ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh pada 

return saham. Pada konsep ini, variabel yang mempengaruhi return saham tidak hanya 

indeks pasar, tetapi juga berbagai faktor terkait lainnya. Secara teoritis disebutkan 

dalam model penilaian kinerja saham bahwa terdapat kaitan antara perubahan harga 

saham dengan berbagai faktor yang mewakili aktivitas ekonomi riil. Jumlah faktor 

yang berpengaruh adalah lebih dari satu, dan faktor-faktor yang berpengaruh tersebut 

perlu dicari melalui penelitian empiris (Husnan 2003). Model multi faktor tunggal 

dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut (Bodie, dkk 2008): 

 Dimana: 

 F = deviasi dari faktor bersama (dengan nilai harapan nol),  

 βi = sensitivitas sekuritas-i terhadap faktor-F,  dan   

  iiii eFrEr  
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 ei = gangguan firm-specific (dengan nilai harapan nol)  

2.11.1.1 Model Faktor Berdasarkan Variabel Makroekonomi 

Faktor resiko yang mempengaruhi return dari suatu aset didekati dengan variabel 

makroekonomi yang diamati yang dapat diperkirakan oleh para ekonom. Faktor-

faktor makroekonomi yaitu menjelaskan alasan-alasan yang mendasari perubahan-

perubahan kas suatu aset dan kemungkinan imbal hasil investasi akan berubah 

sepanjang waktu atau berpengaruh pada semua aset (contohnya PDB, jumlah 

pengangguran, inflasi, nilai tukar, suku bunga jumlah peredaran uang dan lain-lain). 

Model ini menggunakan formulasi sebagai berikut (Bodie, dkk 2008): 

Rit 	α1 bikFkt	 	eit

K

t‐1

	

  Rit adalah return dari aset yang diamati untuk periode dan frekuensi tertentu. 

Fkt adalah inovasi dari faktor yang diperoleh dari variabel makroekonomi yang 

diamati pada periode dan frekuensi yang sama dengan return aset. Faktor bik untuk 

setiap aset diestimasi melalui teknik regresi. Penulis akan menggunakan teori ini 

sebagai dasar penelitian akan tetapi untuk variabel independen yang akan digunakan 

memakai waktu t-1 dimana variabel makroekonomi tersebut akan mempengaruhi 

return saham tahun pengamatan (t). 

2.11.2 Teori Pasar Effisien  

Pasar modal secara umum dapat diartikan sebagai pasar yang memperjual 

belikan produk berupa dana yang bersifat abstrak, sedangkan dalam bentuk 

konkritnya, produk yang diperjual belikan dipasar modal berupa lembar surat–surat 

berharga dibursa efek. Pasar modal pada dasarnya bertujuan untuk menjembatani 
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aliran dana dari pihak yang memiliki dana (investor), dengan pihak perusahaan yang 

memerlukan dana (untuk ekspansi usaha ataupun untuk memperbaiki struktur modal 

perusahaan) (Husnan, 2003) 

Konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi, artinya 

pasar yang efisien adalah pasar dimana harga semua sekuritas yang diperdagangkan 

telah mencerminkan semua informasi yang tersedia (Jones, 2000). Konsep tersebut 

menyiratkan artinya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga 

keseimbangan yang baru, sebagai respon atas informasi baru yang masuk ke pasar. 

Oleh karena itu, aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah seberapa cepat 

suatu informasi baru diserap oleh pasar yang tercerminkan dalam penyesuaian menuju 

harga keseimbangan yang baru.(Husnan,2003) 

Menurut Eduardus Tandelilin (2001:114) mengklarifikasikan bentuk pasar 

yang efisien kedalam tiga Efficient Market Hypothesis ( EMH ), yaitu : 

1. Efisiensi dalam bentuk lemah (weak form) 

  Efisiensi dalam bentuk lemah berate semua informasi dimasa lalu (histories) 

akan tercermin dalam harga terbentuk sekarang. Implikasinya adalah bahwa 

investor tidak akan bisa mempediksi nilai pasar saham dimasa datang dengan 

menggunakan data histories seperti yang dilakukan dalam analisis teknikal. 

2. Efisiensi dalam bentuk setengah kuat (semi strong) 

  Efisiensi dalam bentuk setengah kuat merupakan bentuk efisiensi pasar yang 

lebih komprehensif karena dalam bentuk ini harga saham disamping dipengaruhi 

oleh data pasar (harga dan volume perdagangan masa lalu), juga dipengaruhi oleh 

semua informasi yang dipublikasikan (seperti earning, dividend, pengumuman stock 

split, penerbitan saham baru, dan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan ). 

3. Efisiensi dalam bentuk kuat (strong form) 
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Efisiensi dalam bentuk kuat, semua informasi baik yang terpublikasi atau tidak 

dipublikasikan sudah tercermin dalam harga sekuritas saat ini 

Ada beberapa aspek yang dapat mendorong terciptanya pasar modal yang 

efisien (Jones, 2000), yaitu : 

a. Pasar terdiri dari sejumlah besar investor yang rasional dan berusaha untuk 

memperoleh keuntungan yang maksimal (rational and profit maximizing investor) 

yang secara aktif berpartisipasi dalam pasar dengan mengananalisa, menilai dan 

melakukan perdagangan sekuritas. Para investor dalam pasar merupakan penerima 

harga (price takers) sehingga investor tidak akan dapat mempengaruhi harga 

sekuritas tertentu. 

b. Informasi dapat diperoleh dengan biaya yang murah (costless) dan tersedia untuk 

seluruh pelaku pasar pada waktu yang bersamaan melalui media elektronik dan 

media massa yang kini disediakan bagi investor yang bersedia membayar itu. 

Tentunya hal ini sangat didukung oleh kemajuan pada bidang teknologi informasi. 

c. Munculnya informasi-informasi baru yang relevan serta independen satu sama 

lain yang mengikuti pola random sehingga para investor sulit untuk 

memperkirakan kemunculannya. Investor mungkin tidak dapat memperkirakan 

kapan perusahaan akan mengumumkan perkembangan baru yang signifikan, 

kapan mata uang akan devaluasi, kapan inflasi berfluktusi dan lain-lain 

         

 

 

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., FEBRIAN YOHANES S., Ak.-IBS, 2013



44 
 

 

     Gambar 2.1 Efficient Market Hypothesis 

 

 

 

  

 

      

     Sumber: (Jogiyanto, 2008) 

2.12 Hubungan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Return Saham 

2.12.1 Hubungan Inflasi Terhadap Return Saham  

Inflasi sangat terkait dengan penurunan kemampuan daya beli, baik individu maupun 

perusahaan akibat adanya kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum selama 

periode tertentu. Dengan penurunan daya beli individu dan perusahaan ini maka akan 

mempengaruhi penurunan profitabilitas perusahaan sehingga berpengaruh terhadap investasi 

oleh investor sehingga inflasi dan return saham mempunyai hubungan negatif. Tingkat inflasi 

yang tinggi menunjukkan bahwa resiko investasi cukup besar sebab inflasi yang tinggi akan 

mengurangi tingkat pengembalian (rate of return) dari investor. Selain itu pada kondisi 

inflasi yang tinggi maka harga  barang-barang atau bahan baku mempunyai kecenderungan 

untuk meningkat. Peningkatan harga barang-barang dan bahan baku akan membuat biaya 

produksi menjadi tinggi, sehingga akan berpengaruh pada penurunan jumlah permintaan 

secara individual maupun menyeluruh sehingga mempengaruhi profitabilitas perusahaan.  

Kenaikan inflasi dapat menurunkan capital gain yang menyebabkan berkurangnya 

keuntungan yang diperoleh investor. Di sisi perusahaan, terjadinya peningkatan inflasi, di 

mana peningkatannya dapat dibebankan kepada konsumen, dapat menurunkan tingkat 

Pasar Efisien Bentuk Kuat 
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pendapatan perusahaan. Hal ini berarti risiko yang akan dihadapi perusahaan akan lebih besar 

untuk tetap berinvestasi dalam bentuk saham, sehingga permintaan terhadap saham akan 

turun. Inflasi dapat menurunkan keuntungan suatu perusahaan sehingga sekuritas di pasar 

modal menjadi komoditi yang tidak menarik. Hal ini berarti inflasi memiliki hubungan yang 

negatif dengan return saham (Ishomuddin, 2010). 

 Penelitian tentang hubungan antara inflasi dengan return saham seperti yang 

dilakukan oleh Eni Kurnia (2009) yang menyatakan bahwa makin tinggi inflasi akan semakin 

menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan. Turunnya profit perusahaan adalah informasi 

yang buruk bagi para trader di bursa saham dan dapat mengakibatkan turunnya harga saham 

perusahaan tersebut.  

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Utami dan Rahayu (2003) membuktikan 

secara empirik pengaruh inflasi terhadap harga saham, semakin tinggi tingkat inflasi semakin 

rendah return saham (berpengaruh signifikan negatif). Inflasi yang tinggi bagi perusahaan 

pertambangan akan menurunkan profitabilitas perusahaan sehingga return saham pun dapat 

terpengaruh. Penelitian ini didukung oleh Rita Zulbetti (2011) yang menyatakan 

penelitiannya bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap return saham perbankan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ridhan Fadhlir Rahman Jurnal 2010 berlawanan 

dengan penelitian di atas maka pada judul “Analisis Faktor-Faktor Eksternal Yang 

Mempegaruhi Return Saham Sektor Pertambangan Sebelum, Saat, Dan Setelah Krisis 2008 

(Studi Kasus Bursa Efek Indonesia)” yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh positif 

terhadap return saham pertambangan atas hasil penelitiannya (Nilai koefisien regresi X2 

adalah 0.067156 . Berarti meningkatnya variabel X1 (Inflasi) akan meningkatkan pula nilai Y 

(return saham)). Penelitian ini didukung oleh Dwi Yulianti, Universitas Indonesia yang 

menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap return saham industri real estate-

properti dan industri barang konsumsi 
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2.12.2 Hubungan Kurs Valas (Rp/USD) Terhadap Return Saham 

Nilai tukar mata uang (exchange rate) atau sering disebut kurs merupakan harga mata 

uang terhadap mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam 

perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca transaksi 

berjalan maupun variabel-variabel makro-ekonomi yang lainnya. Naik turunnya nilai tukar 

mata uang pada waktu dilakukan transaksi valuta asing, dapat terjadi dengan berbagai cara 

yaitu secara resmi yamg biasa dilakukan oleh pemerintah di suatu negara yang menganut 

sistem managed floating exchange rate atau bisa juga karena terjadinya tarik menarik antara 

penawaran dan permintaan di dalam pasar (market mechanism). 

Pengamatan nilai tukar mata uang atau kurs sangat penting dilakukan mengingat nilai 

tukar mata uang sangat berperan dalam pembentukan keuntungan bagi perusahaan. Pialang 

saham, investor dan pelaku pasar modal biasanya sangat berhati–hati dalam menentukan 

posisi beli atau jual jika nilai tukar mata uang tidak stabil. Melemahnya nilai tukar domestik 

terhadap mata uang asing (seperti Rupiah terhadap US Dollar) memberikan pengaruh yang 

negatif terhadap pasar ekuitas karena pasar ekuitas menjadi tidak punya daya tarik. Dengan 

demikian secara teoritis, nilai tukar mata uang memiliki hubungan negatif dengan return 

saham. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kurs rupiah dan harga saham 

berlawanan arah, artinya penguatan (turun) kurs rupiah terhadap US $ maka akan 

meningkatkan return  saham dan sebaliknya (Tandelilin, 2001) 

Beberapa bukti empiris mengenai pengaruh nilai tukar Rupiah/US Dollar terhadap 

return saham menunjukkan hasil yang kontradiktif yaitu dalam penelitian Ridhan Fadhlir R 

menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar berpengaruh negatif terhadap 

return saham pertambangan (Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa return saham 

terhadap nilai tukar USD terhadap Rupiah (USD/Rp) dengan arah negatif yang menunjukkan 

perubahan return saham akan meningkat jika nilai tukar USD terhadap Rupiah (USD/Rp) 
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turun/menguat.) hal ini didukukung oleh Eni Kurnia (2009) yang menyatakan bahwa nilai 

tukar rupiah terhadap USD berpengaruh negatif terhadap return saham pertambangan 

(dimana koefisien regresi -0,074, menunjukkan bahwa setiap penambahan (melemah) mata 

uang rupiah Rp. 1,00 maka akan mengurangi tingkat pengembalian saham sebesar 0,074)  

sedangkan dalam penelitian Mudji Utami dan Mudjilah Rahayu (2003) menunjukkan bahwa 

nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar berpengaruh positif terhadap return saham yang 

dimana meningkatnya (pelemahan) nilai tukar rupiah terhadap dollar sebesar Rp. 1,00 akan 

meningkatkan return saham 11.6%, atau sebaliknya. Oleh karena itu penelitian kali ini akan 

membuktikan sejauh mana inflasi mempengaruhi return saham khususnya pada industri 

pertambangan 

2.12.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Return Saham  

Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional 

atau GDP (Gross Domestic Product). GDP merupakan indikator yang penting dalam 

mengukur kinerja perekonomian suatu negara. GDP adalah jumlah nilai tambah (jumlah dari 

keseluruhan barang dan jasa akhir) yang dihasilkan dari keseluruhan unit usaha ekonomi 

suatu negara dalam periode waktu tertentu (Badan Pusat Statistik, 2010). 

Meningkatnya PDB merupakan sinyal yang baik (positif) untuk investasi dan 

sebaliknya. Meningkatkan PDB mempunyai pengaruh positif terhadap daya beli konsumen 

sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Adanya peningkatan 

permintaan terhadap produk perusahaan akan meningkatkan profit perusahaan dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Peningkatan PDB mencerminkan 

peningkatan daya beli konsumen di suatu negara. Adanya peningkatan daya beli konsumen 

menyebabkan peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa perusahaan yang 

nantinya akan meningkatkan profit perusahaan. Sangkyun (1997), Hooker (2004), Chiarella 

Gao (2004) dalam Suramaya Suci Kewal dan Suramaya Suci Kewal (2012) menemukan hasil 
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bahwa PDB berpengaruh secara signifikan positif terhadap return saham dimana peningkatan 

1% PDB dapat menaikkan return saham sebesar 2,925% begitu juga sebaliknya. 

Pada penelitian yang dilakukan Laith Akram Muflih AL – Qudah,  Al-Balqa Applied 

University (Amman University College for Financial & Administrative Sciences) - Jurnal, 

2012 pada Judul “The Factors that affect shares’ Return in Amman Stock Market” 

menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

return saham pada Amman Stock market.  

Penelitian ini didukung oleh Ridhan Fadhlir Rahman Jurnal 2010 yang menyatakan 

bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap return saham pertambangan atas 

hasil penelitiannya (Nilai koefisien regresi X6 adalah -0.109000. Berarti penurunan variabel 

X6 (GDP) akan meningkatkan pula nilai Y (return saham), menunjukkan bahwa return 

saham terhadap GDP ke arah negarif yang menunjukkan perubahan return saham akan 

meningkat jika GDP turun)  

 

2.13 Hasil Penelitian Terdahulu  

Selain berdasar pada telaah pustaka, hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini juga 

mengacu dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh inflasi, 

nilai tukar mata uang dan pertumbuhan ekonomi terhadap return saham yakni sebagai berikut  

Penelitian Hardiningsih,dkk (2001), menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah/US 

Dollar berpengaruh negatif terhadap return saham sedangkan  penelitian Nurdin (1999) 

menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah/US Dollar tidak berpengaruh terhadap resiko 

investasi saham. Namun dalam penelitian Mudji Utami dan Mudjilah Rahayu (2003) 

menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar berpengaruh positif terhadap 

return saham 
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Penelitian Eni Kurnia (2010) pada judulnya “Analisis Dampak Nilai Tukar, Inflasi, 

SBI, Terhadap Tingkat Pengembalian Sektor Pertambangan Periode 2006-2008 (Studi BEI)” 

menunjukkan bahwa baik secara parsial dan simultan variabel-variabel makro (Nilai Tukar, 

Inflasi, SBI) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham pertambangan. 

Penelitian yang dilakukan Dr. Maurin Sitorus (2004) dalam judulnya “Pengaruh 

Variabel Makroekonomi Terhadap Kinerja Saham Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi 

Sebagai Emiten Di Bursa Efek Indonesia” menunjukkan bahwa variabel-variabel makro 

(SBI, Kurs Rp/USD, Jumlah Uang Beredar (JUB), dan Inflasi) ekonomi berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja saham pertambangan minyak dan gas bumi dan variabel makro 

ekonomi yang berpengaruh sangat besar terhadap kinerja saham pertambangan minyak dan 

gas bumi adalah variabel kurs. 

Penelitian yang dilakukan Rita Zulbetti (2011) dalam judulnya “Pengaruh Rasio-

Rasio Camel Dan Faktor-Faktor Makroekonomi  Terhadap Return Saham (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI 2000-2010)” menunjukkan bahwa CAR, 

NIM, LDR, dan Pertumbuhan Ekonomi (GDP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham (R) sedangkan NPL, BOPO, dan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap return saham (R). 

Penelitian yang dilakukan Ridhan Fadhlir Rahman (2010) dalam judul “ Analisis 

Faktor-Faktor Eksternal (GDP, Nilai Tukar Rp/USD, dan Inflasi) Yang Mempegaruhi Saham 

Sektor Pertambangan Sebelum, Saat, Dan Setelah Krisis 2008 (Studi Kasus Bursa Efek 

Indonesia)” menyatakan hasil penelitiannya bahwa secara parsial Inflasi tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap return saham sektor pertambangan dengan koefisien regresi 

sebesar 0,067156, secara parsial Nilai Tukar US Dollar terhadap Rupiah tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap return saham pertambangan, secara parsial GDP tidak berpengaruh 
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secara signifikan terhadap return saham pertambangan dengan koefisien regresi sebesar -

0,109000.  

Penelitian yang dilakukan Mudji Utami dan Mudjilah Rahayu (2003) dalam judulnya 

“Peranan Profitabilitas, Suku Bunga, Inflasi Dan Nilai Tukar Dalam Mempengaruhi Pasar 

Modal Indonesia Selama Krisis Ekonomi” yang menyatakan hasil penelitiannya yakni 

Profitabilitas, suku bunga, inflasi dan nilai tukar bersama-sama mempengaruhi harga saham 

secara selama krisis ekonomi. Secara parsial, tingkat suku bunga dan inflasi berpengaruh 

signifikan negatif dan nilai tukar Rupiah /US Dollar berpengaruh signifikan positif terhadap 

harga saham selama krisis ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan Pancawati Hadiningsih, dkk (2001) dalam Rayun Sekar 

Meta pada penelitiannya yang berjudul ”Pengaruh Faktor Fundamental dan Resiko Ekonomi 

Terhadap Return Saham di Bursa Efek Jakarta”. Dalam penelitian ini variabel independen 

yang digunakan adalah ROA, Price Book Value (PBV), inflasi dan kurs sedangkan variabel 

dependen adalah return saham. Dengan alat analisis regresi, hasil penelitian ini menyebutkan 

bahwa secara empiris terbukti bahwa secara parsial semua variabel independen berpengaruh 

positif terhadap return saham kecuali nilai tukar Rupiah/US Dollar berpengaruh negatif 

terhadap return saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ishfaq Ahmad, Muhammad Akram 

Naseem, Mian Muhammad Farooq, Ramiz ur Rehman (Pakistan, 2012) pada judul “The 

Impact of High Inflation on Stock Market Returns in Pakistan menyatakan bahwa “Our 

results are in line with the literature and show that there is a negative and significant impact 

of inflation on stock market returns. One important factor in the downfall of our stock market 

is uncontrollable” 

Penelitian yang dilakukan Andreas G Merikas (Germany 2001) pada judul “Stock 

Prices Response To Real Economic Variables The Case Of Germany” menyatakan hasil 
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penelitian “Our findings support the hypothesis that the stock market’s reaction to real 

economic variables reflects the variables effects on inflation. Stock returns were found to be 

negatively related with employment growth and positively related with GDP growth. The 

explanation lies with the fact that employment growth has a large effect on aggregate 

demand as newly employed people have a high marginal propensity to consume. Thus the 

stock market reacts negatively to a high rate of employment growth.” 

Pada penelitian yang dilakukan Laith Akram Muflih AL – Qudah, (Pakistan, 2012) 

pada judul “ The Factors that affect shares’ Return in Amman Stock Market” menyatakan 

hasil penelitiannya  “There is Negative Significant Statistical relationship between the gross 

domestic product and stock return, there is positive significant Statistical relationship 

between the Inflation rate and stock return and there is positive significant Statistical 

relationship between Interest rate and stock return”  
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Ha1 

Ha3 

Ha2 

Ha4 

2.14 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

   

 

 

 

Sumber : Olahan Penulis 
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Return Saham 
Industri 

Pertambangan(t)  
(Y) 

Pengaruh Parsial

Pengaruh Simultan
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2.15 Hipotesis Penelitian  

 

Ho1 : Inflasi sebelum tahun pengamatan tidak berpengaruh terhadap return saham tahun 

pengamatan pada industri pertambangan periode  tahun 2009-2012 

Ha1 : Inflasi sebelum tahun pengamatan berpengaruh terhadap return saham tahun 

pengamatan pada industri pertambangan periode tahun 2009-2012 

Ho2 : Nilai tukar Rupiah/US Dollar sebelum tahun pengamatan tidak berpengaruh terhadap 

return saham tahun pengamatan pada industri pertambangan periode tahun 2009-2012 

Ha2 : Nilai tukar Rupiah/US Dollar sebelum tahun pengamatan berpengaruh terhadap return 

saham tahun pengamatan pada industri pertambangan periode tahun 2009-2012 

Ho3 : Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebelum tahun pengamatan tidak berpengaruh terhadap 

return saham tahun pengamatan pada industri pertambangan periode tahun 2009-2012 

Ha3 : Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebelum tahun pengamatan berpengaruh terhadap 

return saham tahun pengamatan pada industri pertambangan periode tahun 2009-2012 

Ho4 : Tidak ada pengaruh signifkan secara bersama-sama (simultan) variabel makro inflasi, 

nilai tukar Rupiah/US Dollar dan pertumbuhan ekonomi sebelum tahun pengamatan 

terhadap return saham tahun pengamatan pada industri pertambangan periode tahun 

2009-2012 

Ha4 : Ada pengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan)  variabel makro inflasi, nilai 

tukar Rupiah/US Dollar dan pertumbuhan ekonomi sebelum tahun pengamatan terhadap 

return saham tahun pengamatan pada industri pertambangan periode tahun 2009-2012 

ANALISIS PENGARUH..., FEBRIAN YOHANES S., Ak.-IBS, 2013



54 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian dan Sifat Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk industri pertambangan pada 

Bursa Efek Indonesia dan variabel makro ekonomi yakni inflasi, nilai tukar rupiah terhadap 

dollar, dan pertumbuhan ekonomi. Bursa Efek Indonesia merupakan tempat beraktivitasnya 

pasar modal di Indonesia yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan. 

Penelitian ini merupakan studi empiris dan jenis penelitiannya adalah hypotesis testing 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Data Yang Dihimpun 

Data yang dihimpun merupakan data sekunder yang berasal dari sumber tertentu (Sekaran, 2010) 

dan akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Daftar perusahaan yang termasuk dalam industri pertambangan di Bursa Efek Indonesia dan 

listing selama periode 2009-2012 

2. Data tingkat inflasi yang digunakan secara tahunan yang diolah dari data laporan Badan Pusat 

Statistik, kurs Rupiah terhadap US Dollar yang digunakan adalah kurs tengah akhir tahun dan 

diolah penulis untuk dijadikan kurs tengah tahunan yang berasal dari Bank Indonesia dan 

pertumbuhan ekonomi yang digunakan berdasarkan data pada tahunan yang diolah dari Badan 

Pusat Statistik. 

3. Harga saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga saham penutupan harian yang 

akan dihitung secara tahunan selama periode 2009-2012 dari Bursa Efek Indonesia dan Pusat 

Informasi Pasar Modal 
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3.2.2. Metode Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk 

dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi 

yang diteliti. Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai 

perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel 

dapat digeneralisasikan pada populasi (Uma Sekaran, 2010). Populasi dari penelitian ini 

adalah perusahaan yang berada pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 sedangkan 

sampel penelitiannya adalah perusahaan yang termasuk industri pertambangan periode 

2009-2012.  

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan non propability 

sampling dengan metode purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel dengan 

kriteria tertentu (Sekaran, 2010). Kriteria sampel yang disesuaikan di penelitian ini 

adalah: 

1. Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2009-2012 

2. Aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2012. 

3. Perusahaan memiliki informasi tentang harga saham (closing price) harian 

sehingga akan diolah penulis menjadi return saham harian sesuai dengan rumus 

perhitungan yang tersedia dan akan diolah kemudian menjadi return saham 

tahunan. 
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Berdasarkan kriteria diatas prosedur penentuan sampel akan dijelaskan peusahaan 

yang listing selama periode 2009-2012 pada Tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3.1.  

Daftar Sampel Perusahaan Pertambangan Tahun 2009-2012 

Keterangan Perusahaan 

Perusahaan Batu Bara 
 

Adaro Energy Tbk 
ATPK Resources Tbk 
Bumi Resources Tbk 
Darma Henwa Tbk 
Garda Tujuh Buana Tbk 
Indo Tambangraya Megah 
Resource Alam Indoenesia Tbk 
Perdana Karya Perkasa Tbk 
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 
Petrosea Tbk 

Perusahaan Minyak dan Gas Bumi 
 

Elnusa Tbk 
Energi Mega Persada Tbk 
Medco Energi Internasional 
Radiant Utama Interinso Tbk 
Ratu Prabu Energi Tbk 

Perusahaan Logam Mineral 
 

Aneka Tambang (Persero) Tbk 
Internasional Nickel Indonesia Tbk 
Timah (Persero) Tbk 

Perusahaan Batu-Batuan 
 

Citatah Industri Marmer Tbk 
Mitra Investido Tbk 

(sumber : BEI) 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

meneliti hubungan antar variabel–variabel serta untuk menganalisis bagaimana pengaruh 

suatu variabel terhadap variabel lainnya dan untuk menguji hubungan antar variabel yang 

dihipotesiskan. Penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).Data sekunder merupakan data yang sudah 

tersedia dan tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti (Sekaran, 2010). Data tersebut 

diperoleh dari : 
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1. Laporan keuangan perusahaan yang diteliti. 

2. Situs resmi BEI. 

3. Factbook BEI. 

4.Indonesian Capitol Market Directory (ICMD)  

5. Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) 

6. Yahoo Finance Indonesia 

3.3 Operasionalisasi Variabel 

Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dalam proposal 

ini, dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki empat variabel yang terlibat, yaitu: 

a) Variabel dependen (Y): Return Saham 

b) Variabel independen (X):  

1. Inflasi(t-1) (X1) 

2. Kurs Valas(t-1) (X2) 

3. Pertumbuhan Ekonomi(t-1) (X3) 

Definisi oprasional variabel–variabel yang digunakan dalam penelitian ini perlu 

di lakukan untuk menguji dan menganalisis hipotesis. Definisi operasional variabel–

variabel terikat dan bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.3.1. Variabel Terikat (Dependen) 

 Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah return saham yang diukur 

dari perubahan harga pasar saham. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi 

investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menangung 
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risiko atas investasi yang dilakukannya (Tandelilin, 2001) dengan rumus perhitungan 

sebagai berikut : 

Menurut Tandelilin (2001) secara umum dapat dihitung dengan perhitungan sebagai 

berikut :  

1

1 )(






it

itit

it P

PP
R

 

Keterangan : 

Rit= Return saham perusahaan I pada waktu t 

Pit = Harga saham perusahaan I pada waktu t 

Pit-1= Harga saham perusahaan I pada waktu t-1 

 

3.3.2. Variabel Bebas (Independen) 

  Variabel Independen adalah variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah : 

1) Inflasi 

Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus 

menerus selama periode tertentu. (Nopirin, 1994). Cara menghitung inflasi 

sebagai berikut :  
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Dimana: 

IHKt = Indeks Harga Konsumen tahun ini 

IHKt-1 = Indeks Harga Konsumen tahun lalu 

2) Kurs Valas 

Menurut Nopirin (1997) nilai tukar merupakan harga pertukaran antara dua mata 

uang yang berbeda dengan perbandingan nilai/harga tertentu.  

3) Pertumbuhan Ekonomi 

Pengertian pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat (Sadono Sukirno, 1994). 

Formulasi dari metode ini adalah sebagai berikut:  

g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100% 

dimana : 

g = tingkat pertumbuhan ekonomi  

PDBs = PDB riil tahun sekarang  

PDBk = PDB riil tahun kemarin 
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Lebih jauh mengenai variabel-variabel diatas akan dijabarkan secara singkat di Tabel 

3.2.berikut ini : 

Tabel 3.2. 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala Statistik 

Return Saham 

(t) 

Return merupakan salah 

satu faktor yang 

memotivasi investor 

berinvestasi dan juga 

merupakan imbalan atas 

keberanian investor 

menangung risiko atas 

investasi yang 

dilakukannya 

(Tandelilin, 2001) 

1

1 )(
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itit

it P

PP
R  

Keterangan : 

Rit = Return saham I pada waktu t 

Pit= Harga saham I pada waktu t 

Pit-1=Harga saham I pada waktu t- 

(Harga saham yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah harga 

saham penutupan harian yang 

dihitung secara tahunan selama 

periode 2009-2012) 

Rasio 

Inflasi(t-1) Inflasi merupakan 

proses kenaikan harga-

harga umum barang-

barang secara terus 

menerus selama periode 

tertentu. (Nopirin, 

1994). 

 

 

 

Dimana: 

IHKt = Indeks Harga Konsumen 

tahun ini 

IHKt-1 = Indeks Harga 

Konsumen tahun lalu 

(Data tingkat inflasi yang 

digunakan secara tahunan yang 

diolah dari data BPS selama 

periode 2009-2012) 

Rasio 

Kurs Valas Menurut Nopirin (1997) Nilai tukar yang digunakan Rasio 
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(Rp/USD)(t-1) nilai tukar merupakan 

harga pertukaran antara 

dua mata uang yang 

berbeda dengan 

perbandingan 

nilai/harga tertentu.  

 

adalah nilai rupiah terhadap 

dollar Amerika Serikat setiap 

akhir tahun dikarenakan mata 

uang USD yang sering digunakan 

sebagai alat pembayaran dan 

kesatuan hitung dalam transaksi 

keuangan ekonomi dan keuangan 

Internasional. 

(Data yang digunakan adalah 

Nilai tengah antara kurs jual dan 

beli pada akhir bulan dan diolah 

oleh penulis secara kuartalan 

yang berasal dari Bank Indonesia. 

(Nilai Nominal)) 

Pertumbuhan 

Ekonomi(t-1) 

Pertumbuhan Ekonomi 

(EconomicGrowth) 

adalah perkembangan 

kegiatan dalam 

perekonomian yang 

menyebabkan barang 

dan jasa yang 

diproduksikan dalam 

masyarakat bertambah 

dan 

kemakmuranmasyarakat 

meningkat (Sadono 

Sukirno, 1994). 

 

g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 

100% 

dimana : 

g = tingkat pertumbuhan ekonomi  

PDBs = PDB riil tahun sekarang  

PDBk = PDB riil tahun lalu. 

(Data pertumbuhan ekonomi 

yang digunakan adalah data  

secara tahunan yang diolah BPS 

selama periode 2009-2012) 

 

(Sumber : Olahan penulis) 

Rasio 
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3.4 Teknik Pengolahan Data 

Dalam menanalisa penelitian ini menggunakan data panel karena menggunakan 

dua jenis data, yaitu cross section dan data time series. Menurut Nachrowi dan Usman 

(2006) data cross section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap 

banyak individu, sedangkan data time series merupakan data yang dikumpulkan dari 

waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data yang dikumpulkan secara cross section 

dan diikuti pada periode waktu tertentu disebut dengan data panel. Dalam menganalisa 

penulis menggunakan software EViews yang sering digunakan untuk penelitian analisa 

statistika dan ekonometrika 

3.4.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas menurut Sunyoto (2009) merupakan bentuk pengujian data 

variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, 

apakah persamaan tersebut berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Data 

yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini adalah data yang memiliki distribusi 

normal atau mendekati normal.Para peneliti menggunakan pedoman bahwa jika setiap 

variabel terdiri atas 30 data, maka data tersebut sudah terdistribusi dengan normal. Uji 

Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jargue-Bera test atau J-B test. 

Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut: 

H0 : Data terdistribusi normal 

Ha : Data tidak terdistribusi normal 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 yang 

artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009). 
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

3.4.2.1. Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen.Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat 

problem multikolinearitas. Salah satu untuk mengetahui ada/tidaknyamultikolinearitas 

ini  dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel independen. 

Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga terjadi 

masalah multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah 

dibawah 0,85 maka diduga model tidak ada masalah multikolinieritas. Adanya 

multikolinieritas masih menghasilkan estimator yang BLUE, tetapi menyebabkan suatu 

model mempunyai varian yang besar (Widarjono, 2007). 

3.4.2.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebuthomoskedastisitas. Kebalikannya jika residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui 

ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji White 

dengan melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu 

disusun hipotesis, yaitu : 

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : Ada heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka 

terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 
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3.4.2.3. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggupada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Nachrowi dan Usman, 2006).Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan terjadi problem Autokorelasi yang menyebabkan model yang digunakan tidak 

layak dipakai. Salah satu cara melakukan uji Autokorelasi adalah dengan menggunakan 

uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini 

sebagai berikut : 

Ho : Tidak ada autokorelasi 

Ha : Ada autokorelasi 

Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat pada nilai probabilitas dari Obs*R-

square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada autokorelasi 

(Widarjono, 2007). 

Kriteria uji yang digunakan untuk melihat adanya autokorelasi adalah sebagai 

berikut : 

1. Apabila nilai obs*R-squared lebih besar dari taraf nyata yang digunakan,maka model 

persamaan yang digunakan tidak mengalami masalah autokorelasi. 

2. Apabila nilai obs*R-squared lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan, maka model 

persamaan yang digunakan mengalami masalah autokorelasi. Solusi dari masalah 

autokorelasi yaitu dengan menghilangkan variabel yang sebenarnya tidak berpengaruh 

terhadap variabel bebas. Jika terjadi kesalahandalam spesifikasi model, hal ini dapat 

diatasi dengan mentransformasi model, misalnya dari model linier menjadi non linier 

atau sebaliknya 
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3.4.3. Permodelan Data Panel 

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa 

teknik yang bisa digunakan yaitu Ordinary Least Square (common effect), Fixed effect 

dan random effect (Nachrowi dan Usman, 2006). Metode Ordinary Least Square 

merupakan teknik yang mengkombinasikan data cross section dan time series (pool 

data). Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu 

dan individu maka kita bisa menggunakan metode ini untuk mengestimasi model data 

panel. 

Metode fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Hal ini 

didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar 

waktu (time invariant). Disamping itu, model fixed effect juga mengasumsikan bahwa 

koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2007). 

Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka harus 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Melakukan estimasi dengan fixed effect 

2. Melakukan uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis: 

Ho : Menggunakan model common Effect 

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode common effect (OLS) tanpa 

variabel dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan apakah 

sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda antar 

perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F statistik. Apabila F 

hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih besar dari 0,05, 

maka terima Ho yang artinya menggunakan model common effect. Jika Ho diterima, 
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maka selesai sampai di Uji Chow saja namun apabila hasilnya menolak Ho maka 

selanjutnya melakukan uji Hausman. 

3. Estimasi dengan Random Effect 

4. Melakukan uji Hausman (Random Effect atau Fixed effect) dengan hipotesis: 

Ho : Menggunakan model random effect 

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah 

penggunaan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada 

ide bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect dan 

Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di 

lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu, uji 

hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman 

bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut.Apabila Chi Square hitung lebih 

kecil dari Chi Square tabel, maka Ho diterima yang artinya menggunakan model random 

effect.Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji Hausman saja. 

 

3.4.3.1 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen maka analisis itu adalah analisis regresi linier 

berganda.Jika pengukuran pengaruh antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel 

independen.Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 

apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Sunyoto, 
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2009).Untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen 

dalam penelitian ini terbentuklah rumus sebagai berikut : 

 

Return Sahami,t = b0 + b1INFt-1+ b2KURSt-1+ b3PEKt-1+ei,t 

 

Keterangan : 

Return Sahami,t = Return Saham perusahaan i pada periode t 

b0 = Konstanta 

b1, b2, b3,b4,b5 = Koefisien Regresi untuk INF,KURS,PEK 

INFt-1 = Inflasi pada periode sebelumnya (t-1). 

KURSt-1 = Kurs Valas pada periode sebelumnya (t-1). 

PEKt-1 = Pertumbuhan Ekonomi pada periode sebelumnya (t-1). 

ei,t = Variabel Pengganggu 

 

3.4.4. Teknik Pengujian Hipotesis 

3.4.4.1. Uji t (Parsial) 

Setelah melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan maka langkah 

selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi secara indivdu.Uji ini menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. 

Bentuk pengujiannya adalah : 

Ho : b1,b2,b3,b4,b5 = 0, artinya suatu variabel independen sebelum tahun pengamatan 

secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen tahun pengamatan.  

Ha : b1,b2,b3,b4,b5 ≠ 0, artinya variabel independen sebelum tahun pengamatan secara 

parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen tahun pengamatan. 
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Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) 

masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya 

sebagai berikut : 

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha 

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima 

3.4.4.2. Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(INF,KURS,PEK) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen (Return Saham). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas 

(signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria 

pengujiannya sebagai berikut : 

Ho : Variabel Independen sebelum tahun pengamatan tidak mempengaruhi variabel 

dependen tahun pengamatan secara simultan 

Ha : Variabel Independen sebelum tahun pengamatan mempengaruhi variabel dependen 

tahun pengamatan secara simultan 

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha 

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima 

 

3.4.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (goodness of fit) merupakan suatu ukuran yang penting 

dalam regresi, karena menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang 

terestimasi. Atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah 

garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya (Nachrowi dan Usman, 2006). 

Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 dan 1. Nilai R2mencerminkan seberapa besar 

variasi dari variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel Independen X. Jika 
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Nilai R2= 0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara 

bila R2= 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu 

variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. .Berhubung penelitian ini 

menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif  lain yaitu 

nilai adjusted R2. Adjusted R2 disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 dapat naik 

atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. 

Dalam kenyataan nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang 

dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2003) jika dalam uji empiris 

didapat nilai adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara 

matematis jika nilai R2 = 1, maka adjusted R2 = R2 = 1 sedangkan jika nilai R2 = 0, maka 

adjusted R2= (1 - k)/(n - k). Jika k > 1, maka adjusted R2akan bernilai negatif 

Nilai adjusted R2 berkisar 0 sampai 1 berarti kuat kemampuan variabel 

independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Sebaliknya jika adjusted 

R2semakin mendekati 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen 

menjelaskan fluktuasi variabel dependen (Gujarati 2003, Widarjono, 2007) 

Rumus R2sebagai berikut : 
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Rumus adjusted R2sebagai berikut  

 

 

Dimana : N = banyaknya observasi dan k = banyak variabel (bebas dan terikat) 

ANALISIS PENGARUH..., FEBRIAN YOHANES S., Ak.-IBS, 2013



71	
	

BAB  IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Sektor Pertambangan dan Sektor Makroekonomi 

Indonesia 

Dalam sektor pertambangan, Indonesia dikenal sebagai negara kaya dengan 

kandungan mineral yang siap digunakan kapan saja. Sektor pertambangan, sebagai salah satu 

sektor sumber daya alam sangat penting untuk menopang perekonomian Indonesia. Bahkan 

salah satu subsektor yakni pertambangan minyak, gas dan batubara merupakan komoditas 

ekspor dan produksi terbesar di Indonesia (BPS, 2013). Sektor pertambangan dan energi 

merupakan sektor andalan yang menyediakan sumber energi bahan baku industri lainnya dan 

penerimaan negara. Dengan adanya momentum dan prospek yang baik dari sektor 

pertambangan maka diharapkan adanya peningkatan investasi pada sektor pertambangan 

dalam pembelian saham perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia 

Industri Pertambangan diklasifikasikan oleh BEI menjadi 4 sektor yaitu sektor 

Batubara, Minyak Gas Bumi, Logam Mineral dan Batu-Batuan. Industri Pertambangan juga 

menyumbangkan dari PDB Indonesia dan PDB sektor pertambangan terus mengalami 

peningkatan sehingga tentu saja Industri ini memperlihatkan prospek yang menjanjikan dan 

mendorong investasi yang dilakukan investor pada industri pertambangan. 
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Grafik 4.1 

PDB Harga Konstan Industri Pertambangan  

Tahun 2007-2012 (dalam Miliar Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

                  (Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013) 

 

Jika melihat grafik di atas maka industri pertambangan memberikan kontribusi adanya 

kenaikan GDP setiap tahunnya dengan melihat bahwa sejak tahun 2007-2012 PDB harga 

konstan Indutri Pertambangan terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2007 sebesar 

Rp.171.278 milliar, tahun 2008 sebesar Rp. 172.496 milliar, tahun 2009 sebesar Rp.180.200 

milliar, tahun 2010 Rp. 187.152 milliar, tahun 2011 Rp.189.761 milliar dan tahun 2012 

Rp.192.585 milliar dan Industri pertambangan tidak terpengaruh dengan krisis ekonomi 

global 2008 sehingga industri ini merupakan industri yang stabil dan mempunyai prospek 

yang menjanjikan untuk dilakukannya peningkatan investasi oleh investor. Masuknya	

investasi	 asing	 pada	 saham‐saham	 pertambangan	 turut	 mendorong	 minat	 investor‐

investor	lokal	untuk	turut	membeli	saham‐saham	tersebut	yang	menyebabkan	naiknya	

harga	dari	saham‐saham	pertambangan.		
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Ada	 beberapa	 faktor	 lain	 yang	 	 mendorong	 kenaikan	 harga	 saham‐saham	

pertambangan	 di	 Indonesia,	 antara	 lain	 sektor	makro	 seprti	 nilai	 tukar	 dollar	 rupiah	

terhadap	 dollar,	 pergerakan	 indeks	 harga	 saham	 regional,	 inflasi,	 pertumbuhan	

ekonomi	serta	kenaikan	harga	komoditas	pertambangan.		

Berdasarkan	data	yang	dikeluarkan	oleh	Badan	Pusat	Statistik	 	dapat	diketahui	

perkembangan	ekonomi	makro	Indonesia	sebagai	berikut	:		

Grafik	4.2	

Perkembangan	Inflasi	dan	Pertumbuhan	Ekonomi	Indonesia	

Tahun	2008‐2012	

	

	

	

 

 

 

      (Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013) 

Pada grafik di atas menggambarkan tingkat inflasi Indonesia periode 2008-2012 yang 

mengalami fluktuasi. Inflasi tertinggi pada tahun 2008 sebesar 11,6% dan terendah pada 

tahun 2009 yakni 2,78% sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2011 

sebesar 6,490% dan terendah pada tahun 2009 sebesar 4,6288%.  

 

6.01370%

4.62888%

6.22385% 6.49040% 6.22648%

11.60000%

2.78000%

6.96000%

3.79000%
4.30000%

0.00000%

2.00000%

4.00000%

6.00000%

8.00000%

10.00000%

12.00000%

14.00000%

Growth Inflasi

ANALISIS PENGARUH..., FEBRIAN YOHANES S., Ak.-IBS, 2013



74	
	

Grafik 4.3 

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD  

Tahun 2008-2012 (dalam rupiah) 

 

 

 

 

 

 

          (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013) 

Pada grafik di atas menjelaskan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap USD 

periode 2008-2012 yang dimana pada tahun 2008-2010 kurs mengalami penguatan sebesar 

Rp.8963 dan setelah itu kurs mengalami pelemahan hingga pada tahun 2012 mencapai Rp 

9622 ini disebabkan permintaaan akan dollar sangat tinggi oleh karena itu rupiah akan 

mengalami pelemahan (Bank Indonesia, 2012) 

4.1.2 Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia, Populasi dan Sampel Penelitian 

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan tempat atau wadah bagi para pelaku saham untuk 

memperdagangkan atau memperjual-belikan setiap saham/efek. Saat ini perusahaan yang 

tercatat aktif melakukan perdagangan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sebanyak 466 

perusahaan. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

pertambangan yang terdaftar dan go public di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sample 

perusahaan petambangan yang tercatat di BEI didasarkan atas beberapa criteria yaitu : 
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1. Perusahaan yang termasuk dalam industri pertambangan yang tidak pernah delisting di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2012. 

2. Perusahaan yang memiliki informasi tentang harga saham serta memberikan informasi 

keuangan secara terus-menerus yang sudah diaudit dan dapat diakses selama periode 

2009-2012. 

Saat ini terdapat 42 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

yaitu:  

Tabel 4.1 

Daftar Populasi Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada BEI  

Periode 2009-2012 

No. Kode 
Saham 

Nama Perusahaan Sektor 

1 ADRO Adaro Energy Tbk Batu Bara 

2 ARII Atlas Resources Tbk Batu Bara 

3 ATPK ATPK Resources Tbk Batu Bara 

4 BORN Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk Batu Bara 

5 BRAU Berau Coal Energy Tbk Batu Bara 

6 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk Batu Bara 

7 BUMI Bumi Resources Tbk Batu Bara 

8 BYAN Bayan Resources Tbk Batu Bara 

9 CPDW Indo Setu Bara Resources Tbk Batu Bara 

10 DEWA Darma Henwa Tbk Batu Bara 

11 DOID Delta Dunia Makmur Tbk Batu Bara 

12 GEMS Golden Energy Mines Tbk Batu Bara 

13 GTBO Garda Tujuh Buana Tbk Batu Bara 
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14 HRUM Harum Energy Tbk Batu Bara 

15 ITMG Indo Tambangraya Megah Batu Bara 

16 KKGI Resource Alam Indoenesia Tbk Batu Bara 

17 MYOH Samindo Resources Tbk Batu Bara 

18 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk Batu Bara 

19 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk Batu Bara 

20 PTRO Petrosea Tbk Batu Bara 

21 TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk Batu Bara 

22 * Apexindo Pratama Duta Tbk Minyak dan Gas 
Bumi 

23 BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk Minyak dan Gas 
Bumi 

24 ELSA Elnusa Tbk Minyak dan Gas 
Bumi 

25 ENRG Energi Mega Persada Tbk Minyak dan Gas 
Bumi 

26 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk Minyak dan Gas 
Bumi 

27 MEDC Medco Energi Internasional Minyak dan Gas 
Bumi 

28 RUIS Radiant Utama Interinso Tbk Minyak dan Gas 
Bumi 

29 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk Minyak dan Gas 
Bumi 

30 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk Logam Mineral 

31 * Cipta Panelutama Tbk Logam Mineral 

32 CITA Cita Mineral Investindo Tbk Logam Mineral 

33 DKFT Central Omega Resources Tbk Logam Mineral 

34 INCO Internasional Nickel Indonesia Tbk Logam Mineral 

35 INCO Vale Indonesia Tbk (Ubah Nama) Logam Mineral 

36 PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk Logam Mineral 
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37 SMRU SMR Utama Tbk Logam Mineral 

38 TINS Timah (Persero) Tbk Logam Mineral 

39 * Central Koporindo Internasional Tbk Batu-Batuan 

40 CTTH Citatah Industri Marmer Tbk Batu-Batuan 

41 * Exploitasi Energi Indonesia Tbk Batu-Batuan 

42 MITI Mitra Investido Tbk Batu-Batuan 

Keterangan : * = delisting 

Sumber : www.idx.co.id 

 

Berdasarkan metode purposive sampling yang digunakan dalam penelitian ini, dari 

jumlah populasi sebanyak 42 perusahaan pertambangan yang terdaftar, telah ditetapkan 

sebanyak 20 perusahaan pertambangan yang akan digunakan sebagai sample dalam penelitian 

ini karena terdapat beberapa perusahaan yang delisting selama periode 2009-2012 dan juga 

beberapa perusahaan yang baru listing di antara tahun 2009-2012 yang dimana penulis tidak 

menggunakan perusahaan tersebut sesuai purposive sampling yang digunakan. Proses seleksi 

sampel tersebut dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 4.2 

Rincian Pemilihan Sampel Perusahaan 

Kriteria Sampel Jumlah 

Sektor pertambangan yang terdaftar dan aktif di BEI tahun 2009-2012.  42 

Perusahaan pertambangan yang delisting atau tidak aktif atau belum 
terdaftar di BEI pada awal periode penelitian tahun 2009.  

22 

Memiliki informasi harga saham yang aktif diperdagangkan dan listing pada 
BEI selama periode 2009-2012 

20 

Total seluruh sampel perusahaan yang digunakan sesuai kriteria   20 

Sumber: IDX, Olahan penulis 
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Dari proses seleksi sampel yang telah dilakukan, maka ditetapkan sebanyak 20 

perusahaan pertambangan  yang digunakan dalam penelitian ini dari jumlah populasi 

sebanyak 42 perusahaan. Daftar perusahaan pertambangan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

Tabel 4.3 

Daftar Sampel Penelitian Perusahaan Pertambangan Periode 2009-2012 

No. Kode 
Saham 

Nama Perusahaan Sektor 

1 ADRO Adaro Energy Tbk Batu Bara 

2 ATPK ATPK Resources Tbk Batu Bara 

3 BUMI Bumi Resources Tbk Batu Bara 

4 DEWA Darma Henwa Tbk Batu Bara 

5 GTBO Garda Tujuh Buana Tbk Batu Bara 

6 ITMG Indo Tambangraya Megah Batu Bara 

7 KKGI Resource Alam Indoenesia Tbk Batu Bara 

8 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk Batu Bara 

9 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk Batu Bara 

10 PTRO Petrosea Tbk Batu Bara 

11 ELSA Elnusa Tbk Minyak dan Gas 
Bumi 

12 ENRG Energi Mega Persada Tbk Minyak dan Gas 
Bumi 

13 MEDC Medco Energi Internasional Minyak dan Gas 
Bumi 

14 RUIS Radiant Utama Interinso Tbk Minyak dan Gas 
Bumi 

15 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk Minyak dan Gas 
Bumi 

16 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk Logam Mineral 

17 INCO Internasional Nickel Indonesia Tbk Logam Mineral 
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18 TINS Timah (Persero) Tbk Logam Mineral 

19 CTTH Citatah Industri Marmer Tbk Batu-Batuan 

20 MITI Mitra Investido Tbk Batu-Batuan 

Sumber : www.idx.co.id 

4.2 Analisis Hasil Penelitian  

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.4 

Hasil Analisis Deskriptif 

 
RETURN_SAHA

M(t) INFLASI(t-1) LNKURS(t-1) PEK_X(t-1) 

 Mean  0.227801  0.044357  9.133681  0.058760 
 Median  0.176205  0.037900  9.155840  0.062239 
 Maximum  1.894678  0.069600  9.171828  0.064904 
 Minimum -1.113342  0.027800  9.100922  0.046289 
 Std. Dev.  0.576136  0.015567  0.031104  0.007514 
 Skewness  0.517458  0.736136  0.068052 -1.022908 
 Kurtosis  3.246496  2.100069  1.137425  2.159865 
 Observation 77 77 77 77 

 

  (Sumber:Olahan Penulis) 

Berdasarkan hasil tabel deskriptif di atas, total keseluruhan observasi sebesar 77 sampel, 

dijelaskan pada tabel 4.4 diketahui bahwa 

a. Rata-rata variabel return saham pada perusahaan pertambangan periode 2009-2012 

adalah 0,277801 satuan. Return saham tahun pengamatan tertinggi berasal dari PT. 

ATPK Resources pada tahun 2009 sebesar 1.894678 satuan sedangkan return saham 

tahun pengamatan terendah berasal dari PT Bumi Resources pada tahun 2012 sebesar 

-1,113342 satuan dan ukuran penyebaran data (standar deviasi) pada variabel return 

saham tahun pengamatan yakni 0,576136. 
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b. Rata-rata variabel inflasi selama periode 2009-2012 adalah sebesar 0.044357 dan 

inflasi tertinggi berada pada posisi 6,96% pada tahun 2010 (tabel 4.4) sedangkan 

inflasi terendah berada pada posisi 2,78% pada tahun 2009  yang artinya ketika inflasi 

tinggi maka akan menurunkan daya beli seseorang terhadap suatu produk yang 

menyebabkan produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut mengalami 

penurunan penjualan, yang berakibat pada profitabilitas dan pergerakan permintaan 

akan harga saham turun secara tidak langsung di pasar saham oleh investor atau 

sebaliknya. Ukuran penyebaran data (standar deviasi) dari variabel inflasi yakni 

 0.015567 

c. Rata-rata variabel lnkurs selama periode 2009-2012 sebesar 9.133681 dan jika diubah 

menjadi satuan rupiah sebesar Rp.9262 dan kurs tertinggi berada pada posisi 

9.171828 dan jika diubah menjadi satuan rupiah sebesar Rp 9622 pada tahun 2012 

sedangkan kurs terendah berada pada posisi 9.100922 dan jika diubah menjadi satuan 

rupiah  sebesar Rp. 8963,- pada tahun 2010. Ukuran penyebaran data (standar deviasi) 

lnkurs sebesar  0.031104 

d. Rata-rata variabel pertumbuhan ekonomi periode 2009-2012 sebesar dengan 5,87%. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada posisi 6,49% pada tahun 2011 

dan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah berada pada posisi 4,63% pada tahun 

2009. Ukuran penyebaran data (standar deviasi) variabel pertumbuhan ekonomi 

sebesar  0.007514. 

 

4.2.2 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau 

tidak.Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal atau mendekati normal. 

Dimana dalam model regresi (baik berganda maupun panel) pengujian dilakukan terhadap 
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data residual.Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian 

ini menggunakan uji Jarque-Bera. Dimana Hipotesis pada uji Jarque- Berra adalah sebagai 

berikut: 

H0 : Data berdistribusi Normal 

Ha : Data tidak berdistribusi Normal 

Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 

yang artinya data berdistribusi normal (Winarno, 2009). Dari hasil pengolahan data yang 

dilakukan oleh penulis, di dapat bahwa data berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi 

normalitas. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar dan ringkasan statistik uji 

berikut: 

Grafik 4.4 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber : Olahan penulis ) 

 

Dari gambar dapat dilihat bahwa nilai probablitas statistik uji Jarque- Berra sebesar 

0,778201 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya bahwa data berdistribusi 

normal. 
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4.2.3. Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukan hubungan yang valid atau tidak 

bias maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang digunakan. 

Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi syarat non multikolineritas, non 

heteroskedastisitas dan non autokorelasi. 

4.2.3.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen 

dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel. Dengan melihat 

koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien korelasi diatas 0,85 maka di duga 

terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya apabila koefisien korelasi 

dibawah 0,85 maka diduga tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model (Widarjono, 

2007). 

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel berikut ini, hasil besaran korelasi antar 

variabel independen kurang dari 0,85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel, tidak ada 

satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel independen 

yang diatas 0,85 maka data terbebas dari masalah multikolinearitas. Dalam penelitian ini bisa 

disimpulkan bahwa adanya korelasi antar variabel inflasi, kurs dan pertumbuhan ekonomi 

yaitu tidak adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. 

 
       
   Tabel 4.5 

Hasi Uji Multikolinearitas 
 

 INFLASI(t-1) LNKURS(t-1) PEK(t-1) 

INFLASI (t-1)  1.000000 -0.557367  0.557258 

LNKURS (t-1) -0.557367  1.000000 -0.478751 
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 (Sumber : Olahan penulis) 

 

4.2.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penenlitian ini menggunakan metode 

uji White. Dimana hipotesis uji White adalah: 

H0 : Tidak ada Heteroskedastisitas 

Ha : Ada Heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka 

terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 

Table 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

      (Sumber : Olahan penulis) 

 

Berdasarkan uji White pada tabel 4.5 yang telah diolah oleh penulis, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi. Dapat diketahui bahwa nilai 

probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square sebesar 0,1961 yang dimana nilai tersebut lebih 

PEK(t-1)  0.557258 -0.478751  1.000000 

Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 1.577525    Prob. F(3,73) 0.2021 

Obs*R-squared 4.687974    Prob. Chi-Square(3) 0.1961 

Scaled explained SS 5.046536    Prob. Chi-Square(3) 0.1684 
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besar dari signifikansi 5% (0,1961 > 0,05) yang artinya Ho diterima atau tidak ada 

heteroskedastisitas. 

4.2.3.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota observasi 

satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah 

autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode uji Lagrange Multiplier (LM). Jika 

nilai probabilitas dari Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya 

tidak ada autokorelasi (Widarjono, 2007). Dimana hipotesis dari uji Langrange Multiplier 

(LM) adalah: 

H0 : Tidak ada Autokorelasi 

Ha : Ada Autokorelasi 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

(Sumber : Olahan penulis) 

 

Berdasarkan uji LM pada tabel di atas yang telah diolah oleh penulis, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam regresi. Dapat diketahui bahwa 

nilai probabilitas dari Obs*R-Square sebesar 0,7881 yang dimana nilai tersebut lebih besar 

dari signifikansi 5% (0,7881 > 0,05) yang artinya Ho diterima atau tidak ada autokorelasi.  

 

 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 0.220983    Prob. F(2,71) 0.8023 

Obs*R-squared 0.476350    Prob. Chi-Square(2) 0.7881 
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4.2.4. Penentuan Model Regresi Data Panel 

Data panel atau pooled data merupakan kombinasi dari data time series dan cross 

section. Metode data panel digunakan untuk mengatasi interkorelasi di antara variabel-

variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran regresi. 

Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi regresi dari data 

panel.Pertama-tama data yang ada diuji dengan menggunakan uji Chow untuk memilih model 

regresi antara Common effect atau Fixed effect. Jika data tidak lolos uji Chow, maka 

kemudian dilanjutkan dengan menggunakan uji Hausman untuk memilih model regresi antara 

Fixed effectatau Random effect. 

 

4.2.4.1. Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara common effect atau fixed 

effect didalam penelitian ini akan digunakan uji Chow terlebih dahulu. Langkah pertama 

adalah melakukan estimasi regresi dengan fixed effect. Kemudia melakukan uji Chow untuk 

menentukan apakah akan menggunakan model common effect atau fixed effect dimana 

hipotesis dari uji Chow adalah sebagai berikut : 

H0 : Menggunakan Model Common Effect 

Ha : Menggunakan Model Fixed Effect 

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih besar dari 

0,05 maka terima Ho yang artinya menggunakan model common effect dan pengujian 

berhenti sampai di uji Chow test saja. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Chow Test 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: PANEL    

Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic  d.f. Prob.  

Cross-section F 0.597452 (19,54) 0.8918 

Cross-section Chi-square 14.691433 19 0.7420 

(Sumber : Olahan penulis) 

Berdasarkan uji Chow pada tabel 4.7 di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 0.7420 

sedangkan F tabel dengan tingkat signifikansi 5% (0,05), df1 = 19 (20-1), df2 = 54 (77-20-3) 

maka F tabel sebesar 1.9795. Setelah dibandingkan antara F hitung dengan F tabel, maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih kecil dari F tabel dimana 0,7420 lebih kecil dari 

1.9795, maka Ho diterima yang artinya menggunakan model Common Effect lebih baik 

dibandingkan menggunakan metode Fixed Effect. Kemudian probabilitas dari cross section F 

sebesar 0,8918 (lebih besar dari 0,05) menunjukkan bahwa Ho diterima, yang artinya 

penelitian menggunakan model Common Effect dan tidak melanjutkan kepada uji selanjutnya. 

 

4.2.4.2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen.Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dapat 

ditunjukan pada tabel sebelumnya. Penelitian ini menggunakan model common effect sesuai 

dengan hasil uji chow yang telah dilakukan sebelumnya yaitu menerima Ho artinya di dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan model common effect. 

Selanjutnya hasil regresi data panel dengan metode common effect pada penelitian ini 

disajikan pada tabel berikut ini : 
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        Tabel 4.9. 

Hasil Regresi Metode Common Effect 

 
 
 
 

    

(Sumber : Olahan penulis) 

Berdasarkan tabel di atas maka bentuk persamaan regresi data panel yang terbentuk 

adalah sebagai berikut: 

Return_sahamt = 49.58667 + 0,647592 Inflasit-1 – 5,033222 LnKurst-1 

 – 58,13064 Pekt-1  

 

Adapun interpretasinya sebagai berikut: 

a. Koefisien konstanta sebesar 49.58667 artinya jika inflasi, nilai tukar (Rp/USD) dan 

pertumbuhan ekonomi sebelum tahun amatan bernilai konstan, maka rata-rata return 

saham tahun amatan perusahaan pertambangan di BEI tahun 2009-2012 adalah 

sebesar 49.58667 satuan 

b. Koefisien regresi yang dimiliki oleh inflasi sebelum tahun pengamatan dihasilkan 

senilai 0,647592. Hubungan yang positif tersebut mengindikasikan bahwa jika inflasi 

sebelum tahun pengamatan mengalami kenaikan satu satuan, maka return saham 

Dependent Variable: RETURN_SAHAM(t)?  

Method: Pooled Least Squares   

Date: 07/01/13   Time: 17:09   

Sample (adjusted): 2009 2012   

Included observations: 4 after adjustments  

Cross-sections included: 20   

Total pool (unbalanced) observations: 77  

  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

  

C 49.58667 18.56579 2.670863 0.0093 

INFLASI (t-1)? 0.647592 4.248313 0.152435 0.8793 

LNKURS(t-1)? -5.033222 2.010900 -2.502970 0.0146 

PEK(t-1)? -58.13064 8.323066 -6.984283 0.0000 
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tahun amatan akan mengalami rata-rata kenaikan sebesar 0,647592 satuan selama 

periode 2009-2012 dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan. 

c. Koefisien regresi yang dimiliki oleh Lnkurs sebelum tahun pengamatan di hasilkan 

senilai -5,03322. Hubungan yang negatif mengindikasikan bahwa jika rupiah 

mengalami kenaikan satu satuan, maka return saham tahun amatan akan mengalami 

penurunan rata-rata sebesar 5.03322 atau Rp 153,426 selama periode 2009-2012 

dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan. 

d. Koefisien regresi yang dimiliki oleh Pertumbuhan Ekonomi sebelum tahun amatan di 

hasilkan senilai -58,13064. Hubungan yang negatif mengindikasikan bahwa jika 

pertumbuhan ekonomi sebelum tahun amatan mengalami kenaikan satu satuan, maka 

return saham tahun amatan akan mengalami penurunan rata-rata sebesar 58,13064 

satuan selama periode 2009-2012 dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan. 

Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian signifikansi pengaruh tiap variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan Uji-t, kemudian dilanjutkan 

dengan pengujian ketepatan model regresi data panel dengan Uji F beserta pengujian 

goodness of fit terhadap model data panel melalui besaran nilai Koefisien Determinasi (R-

square adjusted). Hasil dari ketiga tahapan ini adalah sebagai berikut. 

 

4.2.5. Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu 

Inflasi(t-1), Kurs(t-1) dan Pertumbuhan Ekonomi(t-1) terhadap return saham(t)   dengan 

membandingkan antara probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk 

uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,05 maka tolak Ho dan 

sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka terima Ho. 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji t 

      

 

(Sumber : Olahan penulis) 

Hipotesis 1 : 

Ho1	 :	 Inflasi	 sebelum	 tahun	 pengamatan	 tidak	 berpengaruh	 terhadap	 return	 saham	

tahun	pengamatan	pada	industri	pertambangan	periode		tahun	2009‐2012	

Ha1	 :	 Inflasi	 sebelum	 tahun	 pengamatan	 berpengaruh	 terhadap	 return	 saham	 tahun	

pengamatan	pada	industri	pertambangan	periode	tahun	2009‐2012	

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Inflasi	 sebelum	 tahun	

pengamatan	memiliki probabilitas sebesar 0,8793 lebih besar dari  tingkat signifikansi 5% 

(0,8793 > 0,05) yang artinya tidak dapat menolak H0, mengindikasikan bahwa inflasi	

sebelum	 tahun	 pengamatan	 tidak	 berpengaruh secara parsial tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap return	 saham	 tahun	 pengamatan perusahaan yang termasuk 

dalam industri Pertambangan di  Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 

Dependent Variable: RETURN_SAHAM?  

Method: Pooled Least Squares   

Date: 07/01/13   Time: 17:09   

Sample (adjusted): 2009 2012   

Included observations: 4 after adjustments  

Cross-sections included: 20   

Total pool (unbalanced) observations: 77  

  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

  

C 49.58667 18.56579 2.670863 0.0093 

INFLASI(t-1)? 0.647592 4.248313 0.152435 0.8793 

LNKURS(t-1)? -5.033222 2.010900 -2.502970 0.0146 

PEK(t-1)? -58.13064 8.323066 -6.984283 0.0000 
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Ho2	 :	 Nilai	 tukar	 Rupiah/US	 Dollar	 sebelum	 tahun	 pengamatan	 tidak	 berpengaruh	

terhadap	return	saham	tahun	pengamatan	pada	industri	pertambangan	periode	

tahun	2009‐2012	

Ha2	:	Nilai	 tukar	Rupiah/US	Dollar	sebelum	tahun	pengamatan	berpengaruh	terhadap	

return	 saham	 tahun	 pengamatan	 pada	 industri	 pertambangan	 periode	 tahun	

2009‐2012	

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Nilai tukar Rp/USD sebelum	

tahun	pengamatan	memiliki probabilitas sebesar 0,0146 lebih kecil dari  tingkat signifikansi 

5% (0,0146 < 0,05) yang artinya menolak H0, mengindikasikan bahwa Nilai	 tukar	

Rupiah/US	Dollar	sebelum	tahun	pengamatan	secara parsial memiliki pengaruh signifikan 

terhadap return saham perusahaan tahun	 pengamatan	 yang termasuk dalam industri 

Pertambangan di  Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

Ho3	 :	 Tingkat	 Pertumbuhan	 Ekonomi	 sebelum	 tahun	 pengamatan	 tidak	 berpengaruh	

terhadap	return	saham	tahun	pengamatan	pada	industri	pertambangan	periode	

tahun	2009‐2012	

Ha3	 :	 Tingkat	 Pertumbuhan	 Ekonomi	 sebelum	 tahun	 pengamatan	 berpengaruh	

terhadap	 return	 saham	 tahun	 pengamatan	 pada	 industri	 pertambangan	 periode	

tahun	2009‐2012	

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Pertumbuhan Ekonomi sebelum	

tahun	pengamatan	memiliki probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari  tingkat signifikansi 

5% (0,000 < 0,05) yang artinya menolak H0, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi	

sebelum	 tahun	 pengamatan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
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return saham tahun	pengamatan	perusahaan yang termasuk dalam industri Pertambangan di  

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

4.2.5.2. Uji Simultan (Uji F) 

 Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data panel 

yang digunakan telah tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel- variabel independen 

(dalam hal ini variabel Inflasi, Kurs dan Pertumbuhan Ekonomi) sebelum	 tahun	

pengamatan terhadap variabel dependen (dalam hal ini Return Saham) tahun	pengamatan 

secara keseluruhan (pengaruh semua variabel) dengan menggunakan tingkat signifikansi 

sebesar 5%. Dimana hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Hipotesis 4 

Ho4	 :	 Tidak	 ada	 pengaruh	 signifkan	 secara	 bersama‐sama	 simultan 	 variabel	makro	

inflasi,	 kurs	 Rp/USD 	 dan	 pertumbuhan	 ekonomi	 sebelum	 tahun	 pengamatan	

terhadap	 return	 saham	 tahun	 pengamatan	 pada	 industri	 pertambangan	 periode	

tahun	2009‐2012	

Ha4	 :	Ada	pengaruh	 signifikan	 secara	bersama‐sama	 simultan 	 	 variabel	 inflasi,	 kurs	

Rp/USD 	dan	pertumbuhan	ekonomi	sebelum	tahun	pengamatan	terhadap	return	

saham	tahun	pengamatan	pada	industri	pertambangan	periode	tahun	2009‐2012	

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) lebih kecil atau sama 

dengan 0,05 maka tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 

0,05 maka terima Ho. Yang artinya bahwa minimal terdapat satu variabel independen	

sebelum	 tahun	 pengamatan yang memengaruhi variabel dependen tahun	 pengamatan	

secara signifikan. Adapun hasil uji F disajikan pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.11. 

Hasil Uji F 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (Sumber : Olahan penulis) 

 

Dari hasil uji F  (Simultan) pada tabel di atas, dapat diketahui nilai dari probabilitas 

(F-statistik) sebesar 0,000000 dimana nilai probabilitas ini jauh dibawah tingkat signifikansi 

sebesar 5% (0,000000 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji F (simultan) menolak 

Ho dan menerima Ha, artinya bahwa variabel Inflasi, Kurs dan Pertumbuhan Ekonomi 

sebelum	 tahun	 pengamatan secara simultan memiliki pengaruh terhadap return saham 

tahun	pengamatan	perusahaan yang termasuk dalam industri Pertambangan di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2012 atau dapat disimpulkan minimal terdapat satu variabel dari 

empat variabel dependen pada penelitian ini mempengaruhi return saham. 

 

 

 

Dependent Variable: RETURN_SAHAM_Y?  

Method: Pooled Least Squares   

Date: 07/01/13   Time: 17:09   

Sample (adjusted): 2009 2012   

Included observations: 4 after adjustments  

Cross-sections included: 20   

Total pool (unbalanced) observations: 77  

R-squared 0.442206    Mean dependent var 0.227801 

Adjusted R-squared 0.419283    S.D. dependent var 0.576136 

S.E. of regression 0.439044    Akaike info criterion 1.242114 

Sum squared resid 14.07143    Schwarz criterion 1.363870 

Log likelihood -43.82139    Hannan-Quinn criter. 1.290815 

F-statistic 19.29088    Durbin-Watson stat 1.801259 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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4.2.5.3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi 

variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen.Selain itu koefisien determinasi 

digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur seberapa baik garis regresi dari data 

yang diteliti. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, 

maka digunakan alternatif lain yaitu nilai Adjusted . Adjusted  disesuaikan dengan 

jumlah variabel independen dan ukuran sampel. 

Tabel 4.12. 

Hasil Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Olahan penulis) 

 

Dependent Variable: RETURN_SAHAM?  

Method: Pooled Least Squares   

Date: 07/01/13   Time: 17:09   

Sample (adjusted): 2009 2012   

Included observations: 4 after adjustments  

Cross-sections included: 20   

Total pool (unbalanced) observations: 77  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 49.58667 18.56579 2.670863 0.0093 

INFLASI(t-1)? 0.647592 4.248313 0.152435 0.8793 

LNKURS(t-1)? -5.033222 2.010900 -2.502970 0.0146 

PEK(t-1)? -58.13064 8.323066 -6.984283 0.0000 

R-squared 0.442206    Mean dependent var 0.227801 

Adjusted R-squared 0.419283    S.D. dependent var 0.576136 

S.E. of regression 0.439044    Akaike info criterion 1.242114 

Sum squared resid 14.07143    Schwarz criterion 1.363870 

Log likelihood -43.82139    Hannan-Quinn criter. 1.290815 

F-statistic 19.29088    Durbin-Watson stat 1.801259 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dari hasil koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukan bahwa nilai Adjusted 

  sebesar 0,419283 atau 41,9282%. Hal ini Inflasi, Kurs dan Pertumbuhan Ekonomi 

sebelum tahun	pengamatan	menjelaskan variasi return saham tahun	pengamatan	sebesar 

41,9282% sisanya yaitu 0,5808 atau 58,08% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam model penelitian ini seperti faktor internal (kinerja laporan keuangan), 

faktor makro lain selain variabel makro pada penelitian ini seperti SBI, Jumlah Uang 

Beredar, Harga Minyak Dunia, dan lain-lain. 

 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1. Pengaruh Inflasi Sebelum Tahun	Pengamatan	Terhadap Return Saham 

Industri Pertambangan	Tahun	Pengamatan 

Inflasi	 merupakan	 salah	 satu	 faktor	 makro	 ekonomi	 yang	 banyak	 mendapat	

perhatian	 dari	 pakar	 ekonomi.	 Secara	 umum	 inflasi	 dapat	 diartikan	 kenaikan	 tingkat	

harga	barang	dan	 jasa	 secara	umum	dan	 terus	menerus	dalam	waktu	 tertentu.	 Inflasi	

merupakan	 suatu	 variabel	 ekonomi	 makro	 yang	 dapat	 merugikan	 suatu	 perusahaan.	

Pada	 dasarnya	 inflasi	 yang	 tinggi	 tidak	 disukai	 oleh	 para	 pelaku	 pasar	modal	 karena	

akan	 meningkatkan	 biaya	 produksi,	 yang	 akan	 berakibat	 buruk	 terhadap	 harga	 dan	

pendapatan.	 Samuelson,1992 .	

Tingkat	 inflasi	 yang	 tinggi	 menunjukkan	 bahwa	 risiko	 investasi	 cukup	 besar	

sebab	 inflasi	 yang	 tinggi	 akan	mengurangi	 tingkat	pengembalian	 rate	 of	 return 	dari	

investor.	 Selain	 itu	 pada	 kondisi	 inflasi	 yang	 tinggi	 maka	 harga	 barang‐barang	 atau	

bahan	baku	mempunyai	 kecenderungan	untuk	meningkat.	 Peningkatan	harga	barang‐

barang	 dan	 bahan	 baku	 akan	membuat	 biaya	 produksi	menjadi	 tinggi,	 sehingga	 akan	

berpengaruh	 pada	 penurunan	 jumlah	 permintaan	 secara	 individual	 maupun	
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menyeluruh	dengan	demikian	profitabilitas	perusahaan	akan	menurun	dan	permintaan	

akan	saham	perusahaan	akan	turun.	

Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan maksud membuktikan secara empiris 

mengenai apakah inflasi sebelum tahun pengamatan dapat mempengaruhi return saham tahun 

pengamatan pada industri pertambangan. Hasilnya tidak dapat dibuktikan melalui pengujian 

terhadap hipotesis 1 dengan koefisien  inflasi sebesar 0,647592 dan tingkat probabilitasnya 

sebesar 0,8793.  

Hubungan yang positif dan tidak signifikan tersebut mengindikasikan bahwa jika inflasi 

sebelum tahun pengamatan mengalami kenaikan satu satuan, maka return saham saham tahun 

pengamatan akan mengalami rata-rata kenaikan sebesar 0,647592 satuan selama periode 

2009-2012 dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan dengan kondisi dimana ketika 

inflasi tinggi maka perusahaan pertambangan yang sebagai perusahaan sumber energi akan 

menaikkan harga jual dari produknya dengan demikian akan menaikkan pendapatan 

perusahaan yang akan meningkatkan profitabilitas perusahaan ketika tingkat profitabilitas 

meningkat akibat dari kenaikan harga produk tersebut maka secara tidak langsung akan 

menjadi sinyal positif bagi investor untuk membeli saham perusahaan pertambangan dengan 

demikian akan terjadi peningkatan permintaan akan jumlah saham oleh investor yang 

berdampak pada harga saham perusahaan yang akan naik sehingga akan menaikkan return 

saham perusahaan pertambangan. 

Penelitian ini juga tidak dapat didukung dengan teori yang ada yaitu bahwa inflasi 

sebelum tahun pengamatan memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap return 

saham tahun pengamatan.  

Hal ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Ridhan Fadhlir Rahman (2011), Sugeng Raharjo (2010), Laith Akram Muflih AL – Qudah 
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(Pakistan, 2012) dan Rayun Sekar Meta (2006) yang menyatakan bahwa return saham tidak 

sensitif pada inflasi dengan arah positif yang menunjukkan perubahan return saham akan 

meningkat jika inflasi juga meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan inflasi 

sebelum tahun pengamatan tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap return 

saham tahun pengamatan sektor pertambangan. 

4.3.2. Pengaruh Kurs Sebelum Tahun	Pengamatan	Terhadap Return Saham 

Tahun	Pengamatan pada Industri Pertambangan  

Nilai	tukar	mata	uang	 exchange	rate 	atau	sering	disebut	kurs	merupakan	harga	

mata	 uang	 terhadap	 mata	 uang	 lainnya.	 Kurs	 merupakan	 salah	 satu	 harga	 yang	

terpenting	dalam	perekonomian	terbuka	mengingat	pengaruh	yang	demikian	besar	bagi	

neraca	transaksi	berjalan	maupun	variabel‐variabel	makro‐ekonomi	yang	lainnya.	Naik	

turunnya	 nilai	 tukar	 mata	 uang	 pada	 waktu	 dilakukan	 transaksi	 valuta	 asing,	 dapat	

terjadi	dengan	berbagai	cara	yaitu	secara	resmi	yang	biasa	dilakukan	oleh	pemerintah	

di	 suatu	negara	yang	menganut	 sistem	managed	 floating	exchange	rate	atau	bisa	 juga	

karena	 terjadinya	 tarik	 menarik	 antara	 penawaran	 dan	 permintaan	 di	 dalam	 pasar	

market	mechanism .	

Pengamatan	nilai	tukar	mata	uang	atau	kurs	sangat	penting	dilakukan	mengingat	

nilai	tukar	mata	uang	sangat	berperan	dalam	pembentukan	keuntungan/kerugian	bagi	

perusahaan.	 	 Jika	perusahaan	pertambangan	berorientasi	pada	ekspor	atas	produknya	

maka	ketika	pelemahan	USD	maka	perusahaan	tersebut	akan	mendapatkan	keuntungan	

atas	 penjualan	 produknya	 ke	 luar	 negeri	 begitu	 juga	 sebaliknya	 dan	 jika	 perusahaan	

pertambangan	 berorientasi	 pada	 impor	 maka	 ketika	 pelemahan	 USD	 maka	 akan	

mendapatkan	kerugian	jika	operasional	perusahaan	menggunakan	USD	sebagai	bagian	

dari	transaksi	pembelian	kebutuhan	operasional	perusahaan	sehingga	perusahaan	akan	

ANALISIS PENGARUH..., FEBRIAN YOHANES S., Ak.-IBS, 2013



97	
	

menaikkan	harga	produknya	untuk	dijual	dan	berdampak	pada	penurunan	permintaan	

produk	 akibat	 harga	 yang	 naik	 tersebut	 untuk	 itu	 perusahaan	 harus	 menggunakan	

sistem	 hedging	 nilai	 tukar	 untuk	 meminimalkan	 kerugian	 atas	 fluktuasi	 nilai	 tukar	

untuk	biaya	operasional	yang	menggunakan	USD.	

	Pialang	 saham,	 investor	 dan	 pelaku	 pasar	modal	 biasanya	 sangat	 berhati–hati	

dalam	 menentukan	 posisi	 beli	 atau	 jual	 jika	 nilai	 tukar	 mata	 uang	 tidak	 stabil.	

Melemahnya	 nilai	 mata	 uang	 asing	 US	 Dollar 	 memberikan	 pengaruh	 yang	 negatif	

terhadap	pasar	 ekuitas	 karena	 pasar	 ekuitas	menjadi	 tidak	 punya	 daya	 tarik.	 Dengan	

demikian	 secara	 teoritis,	 nilai	 tukar	 mata	 uang	 memiliki	 hubungan	 negatif	 dengan	

return	saham.	Hal	ini	mengindikasikan	bahwa	hubungan	antara	kurs	rupiah	dan	harga	

saham	 berlawanan	 arah,	 artinya	 penguatan	 turun 	 kurs	 rupiah	 terhadap	US	 $	maka	

akan	meningkatkan	return		saham	dan	sebaliknya	 Tandelilin,	2001 .	

Penelitian ini berhasil mendukung pernyataan tersebut melalui hasil pengujian atas 

hipotesis 2 yaitu bahwa kurs sebelum tahun pengamatan merupakan faktor yang signifikan 

dan berhubungan negatif terhadap return saham tahun pengamatan dan penelitian ini 

mendukung	 teori	 yang	 ada	 dengan	 hasil	 koefisien	 dari	 kurs	 sebesar	 –	 5,03322	 dan	

tingkat	probabilitas	sebesar	0,0146.	Penelitian	ini	didukung	penelitian	Ridhan	Fadhlir	R	

2011 ,	 Eni	 Kurnia	 2009 	 dan	 Maurin	 Sitorus	 2004 	 yang	 menyatakan	 bahwa	

meningkatnya	 variabel	 X2	 LnNilai	 tukar	 USD	 terhadap	 Rupiah 	 akan	 menurunkan	

variasi	nilai	Y	 return	saham .	

4.3.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Tahun	Pengamatan	Terhadap 

Return Saham Industri Pertambangan Tahun	Pengamatan 

Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional 

atau GDP (Gross Domestic Product). GDP merupakan indikator yang penting dalam 
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mengukur kinerja perekonomian suatu negara. GDP adalah jumlah nilai tambah (jumlah dari 

keseluruhan barang dan jasa akhir) yang dihasilkan dari keseluruhan unit usaha ekonomi 

suatu negara dalam periode waktu tertentu (Badan Pusat Statistik, 2010). 

Meningkatnya	 PDB	 merupakan	 sinyal	 yang	 baik	 positif 	 untuk	 investasi	 dan	

sebaliknya.	 Meningkatkan	 PDB	 mempunyai	 pengaruh	 positif	 terhadap	 daya	 beli	

konsumen	 sehingga	 dapat	 meningkatkan	 permintaan	 terhadap	 produk	 perusahaan.	

Adanya	 peningkatan	 permintaan	 terhadap	 produk	 perusahaan	 akan	 meningkatkan	

profit	 perusahaan	 dan	 pada	 akhirnya	 dapat	 meningkatkan	 harga	 saham	 perusahaan.	

Peningkatan	 PDB	 mencerminkan	 peningkatan	 daya	 beli	 konsumen	 di	 suatu	 negara.	

Adanya	 peningkatan	 daya	 beli	 konsumen	 menyebabkan	 peningkatan	 permintaan	

masyarakat	 terhadap	 barang	 dan	 jasa	 perusahaan	 yang	 nantinya	 akan	meningkatkan	

profit	perusahaan.	

Penelitian ini tidak berhasil mendukung teori tersebut melalui hasil pengujian atas 

hipotesis tiga dan analisis regresi berganda yang hasilnya bahwa pertumbuhan ekonomi 

sebelum tahun pengamatan mempunyai pengaruh negatif secara signifikan terhadap return 

tahun pengamatan saham industri pertambangan dengan koefisien regresi sebesar -58,13064 

dan tingkat probabilitasnya sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa return saham tahun 

pengamatan tidak sensitif pada GDP sebelum tahun pengamatan dengan arah negarif yang 

menunjukkan perubahan return saham tahun pengamatan akan meningkat jika GDP sebelum 

tahun pengamatan turun. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan GDP sebelum tahun 

pengamatan tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya return saham tahun pengamatan 

sektor pertambangan. Penelitian ini didukung oleh Ridhan Fadhlir Rahman (2011), Laith 

Akram Muflih AL – Qudah (Pakistan, 2012), dan SS Kewal (2010) yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap return saham.    
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Hal ini menggambarkan pada sektor pertambangan di subsektor batubara mengalami 

penurunan dalam harga komoditas akibat dari penurunan permintaan batubara oleh beberapa 

negara tujuan ekspor batubara (China, India dan Amerika Serikat), kelesuan ekonomi AS dan 

Eropa, adanya energi lain yang lebih ramah lingkungan (Rudi Rubiandini-Wakil Menteri 

ESDM, 2012) sehingga dengan beberapa faktor-faktor tersebut maka harga dari batubara 

akan turun sehingga perusahaan pertambangan pada subsektor batubara akan mengalami 

penurunan pendapatan berdampak pada penurunan profitabilitas dan menyebabkan 

penurunan permintaan jumlah saham oleh investor dan harga saham nya pun akan mengalami 

penurunan sehingga return saham juga akan mengalami penurunan. Dengan adanya salah 

satu subsektor pertambangan yang mengalami penurunan return saham maka akan 

memberikan dampak pada keseluruhan sektor pertambangan dan mempengaruhi harga indeks 

harga saham pertambangan.  
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Grafik 4.5 

Komposisi Komponen PDB Indonesia Tahun 2008-2012 

Menurut Pendekatan Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013,diolah penulis 

 

Jika dilihat dari grafik diatas maka sektor pertambangan memiliki kontribusi yang 
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hotel dan restoran, industri PPKP (Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan), 

pengangkutan dan komunikasi, keuangan real estate dan jasa perusahaan, jasa-jasa lainnya 

pada PDB Indonesia pada tahun 2008-2012 sehingga pada tahun pengamatan tersebut 

investor lebih tertarik menanamkan modalnya pada industri lainnya selain industri 

pertambangan yang memberikan tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dan memberikan 

kontribusi besar terhadap PDB Indonesia dengan demikian sektor pertambangan masih belum 

dipertimbangkan dalam investasi di Indonesia yang dimana masih kurangnya infrastruktur 
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dengan demikian maka harga saham pada sektor pertambangan mengalami penurunan dan 

akan mengakibatkan penurunan return saham yan akan diterima investor. 

Grafik 4.6  

Komposisi Komponen PDB Indonesia Tahun 2008-2012 

Menurut Pendekatan Pengeluaran 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013, *dalam persentase 
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adanya faktor-faktor lain yang menyebabkan masyarakat/investor kehilangan kepercayaan 

atau tidak mau berspekulasi dalam investasi di Indonesia sehingga ketika pertumbuhan 

ekonomi naik maka sektor-sektor tertentu seperti sektor pertambangan akan mengalami 

penurunan permintaan jumlah saham sehingga menurunkan harga saham sektor 

pertambangan dan menyebabkan return saham industri pertambangan akan mengalami 

penurunan akibat dari investor lebih memilih untuk menanamkan modalnya pada industri 

sektor konsumsi yang akan mengalami peningkatan profitabilitas yang menjadi sinyal positif 

bagi peningkatan return saham bagi investor. 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penelitian ini, terdapat beberapa 

hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan dapat dimanfaatkan bagi pihak investor, pihak 

manajerial dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruh dari faktor 

makro ekonomi (inflasi, kurs (Rp/USD) dan pertumbuhan ekonomi) sebelum tahun 

pengamatan terhadap return saham tahun pengamatan pada industri pertambangan di BEI 

periode 2009-2012. Hasil analisis yang diperoleh pada penelitian ini membuktikan bahwa dua 

variabel independen sebelum tahun pengamatan yang terdapat dalam penelitian menunjukkan 

hubungan yang signifikan terhadap variabel bebas tahun pengamatan yang digunakan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Kurs (Rp/USD) dan Pertumbuhan Ekonomi sebelum tahun 

pengamatan berpengaruh secara signifikan terhadap return saham tahun pengamatan pada 

industri pertambangan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu ditemukan bukti empiris bahwa	 variabel	 inflasi	

sebelum tahun pengamatan berpengaruh	 tidak	 signifikan	positif	 terhadap	 return	 saham 

tahun pengamatan	 perusahaan	 pertambangan	 periode	 2009‐2012	 dengan	 demikian	

bahwa	 bahwa return saham tahun pengamatan tidak sensitif pada inflasi sebelum tahun 
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pengamatan dengan arah positif yang menunjukkan perubahan return saham tahun 

pengamatan akan meningkat jika inflasi sebelum tahun pengamatan juga meningkat. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa ketika inflasi tinggi maka perusahaan pertambangan yang 

sebagai perusahaan sumber energi akan menaikkan harga jual dari produknya dengan 

demikian akan menaikkan pendapatan perusahaan yang akan meningkatkan profitabilitas 

perusahaan ketika tingkat profitabilitas meningkat akibat dari kenaikan harga produk tersebut 

maka secara tidak langsung akan menjadi sinyal positif bagi investor untuk membeli saham 

perusahaan pertambangan dengan demikian akan terjadi peningkatan permintaan akan jumlah 

saham oleh investor yang berdampak pada harga saham perusahaan yang akan naik sehingga 

akan menaikkan return saham perusahaan pertambangan. 

Adanya pengaruh signifikan secara negatif variabel kurs (Rp/USD) sebelum tahun 

pengamatan terhadap return saham tahun pengamatan pada industri pertambangan ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan harus melihat sejauh mana fluktuasi di dalam nilai tukar 

rupiah terhadap dollar dapat mempengaruhi sehingga menaikkan biaya operasional 

perusahaan yang dapat menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan. 

Jika	perusahaan	pertambangan	berorientasi	pada	ekspor	atas	produknya	maka	

ketika	pelemahan	USD	maka	perusahaan	tersebut	akan	mendapatkan	keuntungan	atas	

penjualan	 produknya	 ke	 luar	 negeri	 begitu	 juga	 sebaliknya	 dan	 jika	 perusahaan	

pertambangan	 berorientasi	 pada	 impor	 maka	 ketika	 pelemahan	 USD	 maka	 akan	

mendapatkan	kerugian	jika	operasional	perusahaan	menggunakan	USD	sebagai	bagian	

dari	transaksi	pembelian	kebutuhan	operasional	perusahaan	sehingga	perusahaan	akan	

menaikkan	harga	produknya	untuk	dijual	dan	berdampak	pada	penurunan	permintaan	

produk	 akibat	 harga	 yang	 naik	 tersebut	 untuk	 itu	 perusahaan	 harus	 menggunakan	

sistem	 hedging	 nilai	 tukar	 untuk	 meminimalkan	 kerugian	 atas	 fluktuasi	 nilai	 tukar	

untuk	biaya	operasional	yang	menggunakan	USD.	
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Grafik 4.7 
Pergerakan Kurs dan Indeks Saham Mining Periode 2008-2012 

 

 

 

 

 

 
 
 
          Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 
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investasi yang tinggi dengan jangka waktu yang pendek ketika pertumbuhan ekonomi sedang 

mengalami kenaikan pada jangka waktu penelitian akan mengalami peningkatan profitabilitas 

yang menjadi sinyal positif bagi peningkatan return saham bagi investor. 

Oleh karena itu perusahaan harus lebih melakukan eksplorasi, inovasi dan peningkatan 

efisiensi biaya sehingga dapat meningkatkan laba bersih dan berdampak pada peningkatan 

harga saham yang dikarenakan permintaan dan penawaran akibat harga saham yang terus 

meningkat dan investor akan tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan. 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., FEBRIAN YOHANES S., Ak.-IBS, 2013



106 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut :  

1. Variabel Inflasi sebelum tahun pengamatan secara parsial tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap return saham tahun pengamatan perusahaan pada sektor 

Industri Pertambangan di BEI periode 2009-2012. Return saham tidak sensitif pada 

inflasi dengan arah positif yang menunjukkan perubahan return saham akan 

meningkat jika inflasi juga meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

perubahan inflasi tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap return pada 

saham sektor pertambangan karena ketika inflasi naik maka perusahaan pertambangan 

yang sebagai perusahaan sumber energi akan menaikkan harga jual dari produknya untuk 

menyeimbangkan biaya operasional yang tinggi dengan demikian akan menaikkan 

pendapatan perusahaan yang akan meningkatkan profitabilitas perusahaan ketika tingkat 

profitabilitas meningkat akibat dari kenaikan harga produk tersebut maka secara tidak 

langsung akan menjadi sinyal positif bagi investor untuk membeli saham perusahaan 

pertambangan dengan demikian akan terjadi peningkatan permintaan akan jumlah saham 

oleh investor yang berdampak pada harga saham perusahaan yang akan naik sehingga akan 

menaikkan return saham perusahaan pertambangan. 

2. Variabel Kurs Valas (Rp/USD) sebelum tahun pengamatan secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan negatif terhadap return saham tahun pengamatan 

perusahaan pada sektor Industri Pertambangan di BEI periode 2009-2012. Jika 

perusahaan pertambangan berorientasi pada ekspor atas produknya maka ketika  
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pelemahan USD maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan atas 

penjualan produknya ke luar negeri begitu juga sebaliknya dan jika perusahaan 

pertambangan berorientasi pada impor maka ketika pelemahan USD maka akan 

mendapatkan kerugian jika operasional perusahaan menggunakan USD sebagai 

bagian dari transaksi pembelian kebutuhan operasional perusahaan sehingga 

perusahaan akan menaikkan harga produknya untuk dijual dan berdampak pada 

penurunan permintaan produk akibat harga yang naik tersebut untuk itu perusahaan 

harus menggunakan sistem hedging nilai tukar untuk meminimalkan kerugian atas 

fluktuasi nilai tukar untuk biaya operasional yang menggunakan USD. 

3. Variabel Pertumbuhan Ekonomi sebelum tahun pengamatan secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan negatif terhadap return saham tahun pengamatan 

perusahaan pertambangan periode 2009-2012. Dengan demikian setiap kenaikan satu 

satuan pertumbuhan ekonomi sebelum tahun pengamatan akan menyebabkan 

penurunan return saham tahun pengamatan industri pertambangan sebesar satu satuan 

yang dimana industri pertambangan dibagi menjadi beberapa subsektor dan 

dimungkinkan bahwa salah satu dari subsektor industri pertambangan mengalami 

penurunan atas harga saham dan berdampak penurunan return saham dan faktor harga 

komoditas dan permintaan yang dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan yang 

dimana harga komoditas dan permintaan akan salah satu subsektor mengalami 

penurunan di pasar komoditas tersebut.  

4. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji F (simultan) menolak Ho dan menerima Ha, 

artinya bahwa variabel Inflasi, Kurs dan Pertumbuhan Ekonomi sebelum tahun 

pengamatan secara simultan memiliki pengaruh terhadap return saham tahun 

pengamatan perusahaan yang termasuk dalam industri Pertambangan di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2012 atau dapat disimpulkan minimal terdapat satu variabel 
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dari empat variabel independen sebelum tahun pengamatan pada penelitian ini 

mempengaruhi return saham tahun pengamatan perusahaan pertambangan periode 

2009-2012. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut:  

1.  Bagi investor dan calon investor variabel inflasi, nilai tukar Rp/USD dan 

pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada perusahaan dalam Industri 

Pertambangan, dikarenakan ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi imbal 

hasil yang akan diterima oleh para investor perusahaan terutama variabel nilai 

tukar kurs valas Rp/USD sebelum tahun pengamatan yang berpengaruh secara 

negatif signifikan terhadap return saham tahun pengamatan pada sektor 

pertambangan periode 2009-2012 sehingga investor harus memperhatikan hal itu 

dengan cara hedging (lindung nilai) pada kontrak perjanjian investasi.  

2.  Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk 

terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan lebih 

maksimal dalam penjualan dan efisiensi biaya yang dilaporkan pada laporan 

keuangan dikarenakan hanya 42% faktor makro ekonomi pada penelitian ini yang 

dapat mempengaruhi return saham industri pertambangan dan sisanya 58% yakni 

faktor internal perusahaan (laporan keuangan).  

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan variabel lebih banyak lagi, seperti 

faktor internal analisa laporan keuangan, faktor makro lainnya seperti jumlah uang 

beredar, harga minyak dunia, BI rate dan lain-lain serta menambah rentang waktu 
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penelitian yang lebih panjang misal secara kuartalan, semi annual dan lain-lain 

sehingga nantinya diharapkan hasil yang diperoleh bisa menghasilkan analisis yang 

lebih baik dan akurat terutama untuk mengetahui pengaruhnya terhadap return 

saham pada sektor Pertambangan di BEI 
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pelemahan USD maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan atas 

penjualan produknya ke luar negeri begitu juga sebaliknya dan jika perusahaan 

pertambangan berorientasi pada impor maka ketika pelemahan USD maka akan 

mendapatkan kerugian jika operasional perusahaan menggunakan USD sebagai 

bagian dari transaksi pembelian kebutuhan operasional perusahaan sehingga 

perusahaan akan menaikkan harga produknya untuk dijual dan berdampak pada 

penurunan permintaan produk akibat harga yang naik tersebut untuk itu perusahaan 

harus menggunakan sistem hedging nilai tukar untuk meminimalkan kerugian atas 

fluktuasi nilai tukar untuk biaya operasional yang menggunakan USD. 

3. Variabel Pertumbuhan Ekonomi sebelum tahun pengamatan secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan negatif terhadap return saham tahun pengamatan 

perusahaan pertambangan periode 2009-2012. Dengan demikian setiap kenaikan satu 

satuan pertumbuhan ekonomi sebelum tahun pengamatan akan menyebabkan 

penurunan return saham tahun pengamatan industri pertambangan sebesar satu satuan 

yang dimana industri pertambangan dibagi menjadi beberapa subsektor dan 

dimungkinkan bahwa salah satu dari subsektor industri pertambangan mengalami 

penurunan atas harga saham dan berdampak penurunan return saham dan faktor harga 

komoditas dan permintaan yang dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan yang 

dimana harga komoditas dan permintaan akan salah satu subsektor mengalami 

penurunan di pasar komoditas tersebut.  

4. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji F (simultan) menolak Ho dan menerima Ha, 

artinya bahwa variabel Inflasi, Kurs dan Pertumbuhan Ekonomi sebelum tahun 

pengamatan secara simultan memiliki pengaruh terhadap return saham tahun 

pengamatan perusahaan yang termasuk dalam industri Pertambangan di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2012 atau dapat disimpulkan minimal terdapat satu variabel 
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dari empat variabel independen sebelum tahun pengamatan pada penelitian ini 

mempengaruhi return saham tahun pengamatan perusahaan pertambangan periode 

2009-2012. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut:  

1.  Bagi investor dan calon investor variabel inflasi, nilai tukar Rp/USD dan 

pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada perusahaan dalam Industri 

Pertambangan, dikarenakan ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi imbal 

hasil yang akan diterima oleh para investor perusahaan terutama variabel nilai 

tukar kurs valas Rp/USD sebelum tahun pengamatan yang berpengaruh secara 

negatif signifikan terhadap return saham tahun pengamatan pada sektor 

pertambangan periode 2009-2012 sehingga investor harus memperhatikan hal itu 

dengan cara hedging (lindung nilai) pada kontrak perjanjian investasi.  

2.  Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk 

terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan lebih 

maksimal dalam penjualan dan efisiensi biaya yang dilaporkan pada laporan 

keuangan dikarenakan hanya 42% faktor makro ekonomi pada penelitian ini yang 

dapat mempengaruhi return saham industri pertambangan dan sisanya 58% yakni 

faktor internal perusahaan (laporan keuangan).  

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan variabel lebih banyak lagi, seperti 

faktor internal analisa laporan keuangan, faktor makro lainnya seperti jumlah uang 

beredar, harga minyak dunia, BI rate dan lain-lain serta menambah rentang waktu 
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penelitian yang lebih panjang misal secara kuartalan, semi annual dan lain-lain 

sehingga nantinya diharapkan hasil yang diperoleh bisa menghasilkan analisis yang 

lebih baik dan akurat terutama untuk mengetahui pengaruhnya terhadap return 

saham pada sektor Pertambangan di BEI 
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