1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Komoditi kelapa sawit hingga saat ini masih menjadi salah satu
penyumbang devisa terbesar bagi negara Indonesia dan merupakan industri yang
masih menarik bagi investor asing maupun lokal. Bagaimana tidak, penduduk
dunia pada tahun 2017 yang telah mencapai 7,404,976,783 jiwa dengan tingkat
pertumbuhan rata-rata pertahun 1.07% (United Nation 2016) merupakan pasar
yang besar untuk pemenuhan kebutuhan minyak nabati dimana salah satu bahan
baku utama andalannya adalah minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO)
yang diolah dari tandan buah segar (tbs) kelapa sawit. Meskipun tahun 2016
pertumbuhan produksi rata-rata per tahun menempati urutan ke-enam di dunia
yaitu sebesar 9.38%, namun Indonesia masih menjadi negara eksportir utama
CPO dengan volume produksi tertinggi di dunia yaitu sebesar 35 juta metrik ton
(Data Estimasi Tahun 2016 oleh United States Department of Agriculture pada
www.indexmundi.com). Sebagian besar negara tujuan ekspor utama minyak sawit
Indonesia seperti Tiongkok, Malaysia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,
Mesir, dan Jerman mengalami peningkatan permintaan impor minyak sawit
sehingga secara keseluruhan terus meningkatkan total ekspor minyak kelapa sawit
Indonesia hingga tahun 2015.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (diolah)

Gambar 1 Grafik Total Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2000 2015
Peningkatan total ekspor CPO Indonesia yang terlihat pada Gambar 1
merupakan gambaran adanya peningkatan volume produksi CPO Indonesia yang
tentunya disumbangkan oleh gabungan total produksi perusahaan-perusahaan
kelapa sawit di Indonesia. Beberapa perusahaan kelapa sawit di Indonesia yang
merupakan pemain besar dan telah go public dan terdaftar (listed) di Bursa Efek
Indonesia (BEI) adalah Astra Agro Lestari Tbk (AALI), Eagle High Plantation
Tbk (BWPT), Gozco Plantation Tbk (GZCO), PP London Sumatera Indonesia
Tbk (LSIP), Sinar Mas Agro Resources & Tech Tbk (SMAR), Tunas Baru
Lampung Tbk (TBLA), dan Bakrie Sumatera Plantation Tbk (UNSP).

2

Namun, peningkatan total ekspor CPO dalam industri kelapa sawit bukanlah
semata-mata peningkatan tanpa hambatan. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit di
Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam melakukan perdagangan CPO di
pasar global. Tantangan tersebut berupa faktor eksternal dan faktor internal yang
tentunya bagi perusahaan yang telah go public akan memberi pengaruh kepada
pergerakan harga saham perusahaan tersebut. Perubahan harga saham merupakan
salah satu indikasi terjadinya perubahan prestasi perusahaan selama periode
tertentu. Prestasi perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola
kekayaan yang dimiliki dan sumber daya tertentu untuk menghasilkan keuntungan
(Azhari 2016). Gambar 2 menunjukkan pergerakan harga saham beberapa emiten
kelapa sawit yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015.
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Sumber: Bursa Efek Indonesia (Diolah)

Gambar 2 Pergerakan Harga Saham Emiten Kelapa Sawit Tahun 2010-2016
Faktor eksternal perusahaan diantaranya adalah variabel makroekonomi
seperti harga minyak mentah dunia (minyak mentah dunia selanjutnya dalam
penelitian ini disebut dengan istilah Oil), kurs, inflasi, dan suku bunga. Tripathy
(2011) melakukan penelitian yang meunjukkan hasil bahwa adanya autokorelasi
di antara pasar modal india dengan variabel makroekonomi. Sepanjang tahun
2010 hingga tahun 2016, oil, kurs, inflasi, dan suku bunga mengalami gejolak
yang berarti dan sedikit banyaknya berdampak pada industri kelapa sawit di
Indonesia. Harga oil menyentuh angka $36.56 per barel pada akhir tahun 2015
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dimana tren penurunan oil ini diikuti oleh tren penurunan harga CPO dunia yaitu
jatuh pada harga $520.60 per metrik ton pada akhir tahun yang sama
(www.indexmundi.com). Pada Gambar 3, dapat dilihat kemiripan tren fluktuasi
oil dan fluktuasi harga CPO dunia.

Sumber: www.indexmundi.com

Gambar 3

Perbandingan Grafik Perubahan Pergerakan antara Oil dengan Harga
CPO Dunia (Palm Oil) per Bulan Tahun 2006-2016

Purwanti (2011) menjelaskan bahwa kinerja harga oil menjadi tolak ukur
bagi kinerja perekonomian dunia karena perannya dipandang penting dalam
fungsi produksi. Selain itu, Basher dan Sadorsky (2006) pun mengungkapkan
peningkatan harga oil akan mendorong peningkatan biaya produksi di negara
importir oil karena tidak adanya input substitusi dari ol tersebut. Biaya produksi
yang tinggi akan mengurangi arus kas dan pada akhirnya menurunkan harga
saham. Oil merupakan komoditas yang juga diperdagangkan di pasar berjangka.
Keadaan ini menyebabkan harga oil tidak jauh berbeda dengan saham.
Peningkatan volatilitas atau ketidakpastian harga oil akan meningkatkan spekulasi
yang dilakukan pelaku ekonomi. Basher dan Sadorsky (2006) juga menyatakan
bahwa kenaikan harga oil dapat mempengaruhi aktivitas di pasar modal,
khususnya pasar saham.
Variabel makroekonomi kurs (nilai tukar rupiah terhadap dolar AS) juga
merupakan salah satu variabel makroekonomi yang mengalami gejolak hebat pada
tahun 2010-2016 dibuktikan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar
AS yang bergerak diatas Rp 14.000,- per US$ mulai dari penghujung tahun 2014
(http://www.bi.go.id). Namun pelemahan ini sudah terlihat sejak di ahir tahun
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2012. Menurut Sakhowi (2004), kurs rupiah atau nilai tukar rupiah terhadap dolar
AS berpengaruh signifikan terhadap kinerja saham di BEI. Oleh karena itu, nilai
tukar rupiah terhadap dolar menjadi salah satu variabel makroekonomi yang juga
penting untuk diteliti terkait pengaruhnya terhadap harga saham emiten kelapa
sawit.Gambar 4 menunjukkan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada
tahun 2010 hingga tahun 2016.

Sumber: Tradingeconomics.com

Gambar 4

Pergerakan Kurs (Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika
Serikat) Tahun 2010-2016

Begitupun dengan variabel makroekonomi yaitu inflasi (Gambar 5) dan
suku bunga yang juga berfluktuasi sepanjang tahun 2010-2016. Menurut Rudhi
(2016), inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks harga saham
agregat di negara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina. Meningkatnya
nilai inflasi merupakan berita kurang bagus bagi investor. Karena meningkatnya
inflasi disatu sisi dapat meningkatkan pendapatan dan di sisi lainnya juga
meningkatkan biaya perusahaan. Jika biaya perusahaan lebih tinggi daripada
pendapatan yang diperoleh dari peningkatan harga maka keuntungan perusahaan
akan menurun. Penurunan keuntungan tersebut akan mempengaruhi minat
investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Sehingga harga saham
perusahaan itu akan mengalami penurunan (Syarif 2015). Suku bunga juga
menjadi salah satu faktor makroekonomi yang memberi dampak pada peningkatan
biaya perusahaan. Meningkatnya tingkat suku bunga akan meningkatkan harga
kapital sehingga akan memperbesar biaya perusahaan. Apabila faktor-faktor lain
dianggap tetap (ceteris paribus) maka profitabilitas perusahaan akan menurun
sehingga tingkat suku bunga yang tinggi adalah signal negatif bagi harga saham
perusahaan yang sudah go public.
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Sumber: Bank Indonesia

Gambar 5

Fluktuasi Inflasi di Indonesia Tahun 2010-2016

Selain beberapa variabel makroekonomi tersebut, harga saham juga
dipengaruhi oleh kinerja perusahaan itu sendiri sebagai faktor internal perusahaan.
Salah satu faktor yang dapat digunakan oleh investor untuk menentukan
keputusan investasi saham adalah kinerja keuangan perusahaan, dimana hal itu
dapat dilihat dari analisis laporan keuangan perusahaan. Analisis laporan
keuangan ini mencakup (1) pertimbangan kinerja perusahaan dengan perusahaan
lain dalam industri yang sama, dan (2) evaluasi kecenderungan posisi keuangan
perusahaan sepanjang waktu (Bringham dan Houston 2001). Kinerja keuangan
perusahaan sendiri tergambar dalam laporan laba rugi perusahaan.Dengan
melakukan analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dapat dihitung
dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti Debt to Equity Ratio (DER),
Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Earning per Shares (EPS), dan
Asset Utilization Ratio (AUR), maka investor dapat menilai apakah sebuah
perusahaan tertentu layak dipilih sebagai tempat berinvestasi.
Baik pengaruh variabel makroekonomi maupun kinerja keuangan
perusahaan terhadap harga saham sama-sama penting untuk dianalisis pada emiten
kelapa sawit karena komoditi kelapa sawit dengan produk utama CPO masih
menjadi andalan penghasil devisa yang besar bagi negara Indonesia. Pergerakan
harga saham menjadi salah satu acuan yang dapat diperhatikan oleh investor
dalam melakukan pengambilan keputusan berinvestasi pada saham emiten kelapa
sawit ketika terjadi fluktuasi dan perubahan yang berarti pada variabel
makroekonomi maupun kinerja keuangan perusahaan para emiten tersebut.
Prospek investasi atas komoditi kelapa sawit pada emiten kelapa sawit
Indonesia yang masih terbilang menjanjikan sementara gejolak variabel
makroekonomi, kinerja keuangan, harga saham serta harga CPO menjadikan
Analisa terhadap pengaruh variabel-variabel makroekonomi dan kinerja keuangan
perusahaan terhadap harga saham emiten kelapa sawit di Indonesia penting untuk
dilakukan. Maka atas dasar latar belakang inilah penulis kemudian melakukan
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penelitian mengenai pengaruh variabel makroekonomi dan kinerja keuangan
perusahaan terhadap harga saham emiten kelapa sawit yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:
1. Bagaimana pengaruh variabel makroekonomi (harga oil, kurs, inflasi,
dan suku bunga) terhadap harga saham emiten kelapa sawit?
2. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan perusahaan (DER,ROA,ROE,
EPS dan AUR) terhadap harga saham emiten kelapa sawit?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Menganalisis pengaruh variabel makroekonomi (harga oil, kurs,
inflasi, dan suku bunga) terhadap harga saham emiten kelapa sawit.
2. Menganalisis
pengaruh
kinerja
keuangan
perusahaan
(DER,ROA,ROE, EPS, dan AUR) terhadap harga saham emiten
kelapa sawit.

Manfaat Penelitian
Manfaat dari hasil penelitian ini ditujukan untuk beberapa pihak, yaitu:
1. Akademisi
Hasil penelitian dapat digunakan oleh pihak akademisi untuk
menambah literatur mengenai pengaruh variabel makroekonomi (oil,
kurs, inflasi, dan suku bunga) dan kinerja keuangan perusahaan (DER,
ROA, ROE, EPS, dan AUR) terhadap harga saham emiten kelapa
sawit ataupun untuk tambahan referensi dalam melakukan
pengembangan penelitian yang serupa.
2. Pemerintah
Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat menggunakan hasil
penelitian untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan
yang diharapkan mampu menguntungkan seluruh pihak terkait dalam
industri kelapa sawit khususnya ketika terjadi fluktuasi kondisi
variabel makroekonomi (harga oil, kurs, inflasi, dan suku bunga).
3. Investor
Hasil penenelitian ini diharapkan akan memberi manfaat kepada pihak
investor untuk bantuan bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan berinvestasi di saham kelapa sawit terutama ketika dalam
waktu ke depan kembali terjadi fluktuasi variabel makroekonomi (oil,
kurs, inflasi, dan suku bunga) dan terjadi perubahan kinerja keuangan
perusahaan.
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Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh variabel makroekonomi (harga
oil, kurs, inflasi, dan suku bunga) dan kinerja keuangan perusahaan (DER, ROA,
ROE, EPS, dan AUR) terhadap harga saham emiten kelapa sawit dari tujuh
emiten kelapa sawit di Indonesia yang terpilih yaitu terdaftar di BEI dengan batas
minimum sejak tahun 2010 atau sebelumnya hingga tahun 2016 dan seterusnya.
Tujuh emiten tersebut adalah Astra Agro Lestari Tbk (AALI), Eagle High
Plantation Tbk (BWPT), Gozco Plantation Tbk (GZCO), PP London Sumatera
Indonesia Tbk (LSIP), Sinar Mas Agro Resources & Tech Tbk (SMAR), Tunas
Baru Lampung Tbk (TBLA), dan Bakrie Sumatera Plantation Tbk (UNSP).

2 TINJAUAN PUSTAKA
Capital Asset Pricing Theory
Bodie (2006) menjelaskan bahwa Capital Asset Pricing Model (CAPM)
merupakan hasil utama dari ekonomi keuangan modern. CAPM mencoba untuk
menjelaskan hubungan antara risk dan return. Dalam penilaian mengenai risiko
biasanya saham biasa digolongkan sebagai investasi yang berisiko. Risiko sendiri
berarti kemungkinan penyimpangan perolehan aktual dari perolehan yang
diharapkan (possibility), sedangkan derajat risiko (degree of risk) adalah jumlah
dari kemungkinan fluktuasi (amount of potential fluctuation).
CAPM mengasumsikan bahwa para investor adalah perencana pada suatu
periode tunggal yang memiliki persepsi yang sama mengenai keadaan pasar dan
mencari mean-variance dari portofolio yang optimal. CAPM juga mengasumsikan
bahwa pasar saham yang ideal adalah pasar saham yang besar, dan para investor
adalah para price-takers, tidak ada pajak maupun biaya transaksi, semua aset
dapat diperdagangkan secara umum, dan para investor dapat meminjam maupun
meminjamkan pada jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga tetap yang
tidak berisiko (fixed risk free rate). Dengan asumsi ini, semua investor memiliki
portofolio yang risikonya identik.
Keinginan utama dari investor adalah meminimalkan risiko dan
meningkatkan perolehan (minimize risk and maximize return). Asumsi umum
bahwa investor individu yang rasional adalah seorang yang tidak menyukai risiko
(risk aversive), sehingga investasi yang berisiko harus dapat menawarkan tingkat
perolehan yang tinggi (higher rates of return), oleh karena itu investor sangat
membutuhkan informasi mengenai risiko dan pengembalian yang diinginkan.
Maka perlu bagi investor untuk melihat risiko atas investasi yang akan
dilakukannya seperti pada pembelian saham sebuah perusahaan. Ketika terjadi
guncangan perekonomian dunia seperti turunnya harga minyak dunia, perlu bagi
investor untuk turut menelaah dampak hal tersebut terhadap investasi saham yang
dilakukannya.
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