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Indonesia merupakan salah satu penghasil batubara terbesar di dunia dan 

menjadi importir terbesar untuk negara-negara yang banyak mengkonsumsi 

batubara seperti China, India, Jepang dan Korea Selatan. Pada tahun 2008 terjadi 

krisis global yang mempengaruhi kondisi pasar dunia, namun disaat yang sama 

sektor batubara memiliki harga yang menguntungkan pada awal 2009 hingga tahun 

2011. Namun kondisi menguntungkan tersebut tidak berlaku di pertengahan tahun 

2012 hingga tahun 2015 dimana grafik harga batubara menunjukkan kemerosotan 

yang tajam. Di tahun 2016 kondisi tersebut sedikit membaik dengan mulai stabilnya 

pergerakan harga batubara. Kondisi yang sangat fluktuatif tersebut menjadikan 

sektor batubara menarik untuk diteliti. Terlebih pada dunia saham, perusahaan atau 

emiten yang bergerak di bidang batubara dapat dibedakan menjadi perusahaan yang 

tergabung dalam index LQ45 dan nonLQ45. Emiten yang tergabung pada index 

LQ45 merupakan emiten yang mempunyai kapilitasasi pasar tinggi, dan sebaliknya. 

Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh variabel kinerja keuangan dan 

variabel makroekonomi terhadap harga saham batubara dan membandingkan antara 

emiten yang tergabung dalam LQ45 dengan nonLQ45. Ruang lingkup penelitian 

ini dibatasi pada data laporan keuangan tahunan perusahaan batubara yang  terdaftar 

di BEI hingga periode 2009 dan menerbitkan laporan keuangan yang telah 

dilaporkan dipublikasikan. Variabel yang digunakan adalah quick ratio (QR), debt 

on equity (DER),  return on equity (ROE),  price earning ratio (PER), harga 

batubara, harga minyak dunia, inflasi, dan impor batubara China dan India.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah harga saham emiten 

batubara pada perusahaan LQ45 dan nonLQ45 di Indonesia dipengaruhi oleh 

variabel kinerja keuangan (Quick Ratio, Debt to Equity, Return on Equity, Price 

Earning Ratio) dan variabel makroekonomi (harga batubara, harga minyak mentah, 

inflasi, dan tingkat impor batubara di China dan India dari Indonesia). Metode 

penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan data 

periode 2009-2016.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima dari delapan variabel 

bebas yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham batubara emiten LQ45, 

serta terdapat empat dari dari sembilan variabel bebas yang berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham batubara emiten nonLQ45. Keseluruhan variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini mewakili pengaruh harga saham emiten batubara 

sebesar 91,24% untuk emiten LQ45 dan 97,99% untuk emiten nonLQ45. 
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