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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Setiap negara terutama negara berkembang memiliki karakter ekonomi 

yang khas dan tentunya berbeda satu sama lain dibandingkan dengan negara maju. 

Salah satu negara berkembang yang memiliki karakter perekonomian berbeda dari 

negara maju adalah Indonesia. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi dapat dilakukan, dalam hal ini perekonomian Indonesia memiliki 

permasalahan dalam keterbatasan modal untuk membiayai investasi pembangunan. 

Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah agar meningkatkan peran sektor 

keuangan pada pembiayaan pembangunan secara mandiri serta tidak bergantung 

pada pembiayaan dan utang luar negeri, pemerintah menggunakan investor untuk 

berperan penting. Investor atau pemodal merupakan seseorang yang berperan 

penting bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari pasar modal (Fabozzi dan 

Modigliani 2009). Pasar modal menggunakan dana tersebut untuk pengembangan 

usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Adapun pasar modal dapat 

juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. 

Sebuah Negara membutuhkan pasar modal untuk menjalankan fungsi 

ekonomi dan keuangan (Husnan dan Pujiastuti 2006). Sedangkan sebuah investasi 

merupakan sebuah proses yang melibatkan komitmen masa kini dari sumberdaya 

keuangan dengan tujuan mendapatkan sebuah tingkat return yang dapat diterima 

ketika memilih jangka waktu dan resiko yang dilibatkan dalam pertimbangan 

(Cheng et al. 2009). Salah satu instrumen yang banyak dipilih oleh investor adalah 

kepemilikan saham. Saham adalah sebagai dana penyertaan atau kepemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan (Wijaya 2003). Menerbitkan saham 

merupakan salah satu pilihan perusahaan dalam pendanaan perusahaan. Saham 

merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena mampu 

memberikan laba yang menarik.  

Indeks yang sering digunakan sebagai dasar pembentukan portofolio saham 

adalah IHSG dan indeks LQ45 pada BEI (Jogiyanto 1998). Saham–saham LQ45 

merupakan saham likuid kapitalisasi pasar yang tinggi, memiliki frekuensi 

perdagangan tinggi, memiliki prospek pertumbuhan serta kondisi keuangan yang 

cukup baik, tidak fluktuatif dan secara obyektif diseleksi oleh BEI dan merupakan 

saham  yang aman dimiliki karena fundamental kinerja saham tersebut bagus, 

sehingga dari sisi risiko kelompok saham LQ45 memiliki risiko terendah 

dibandingkan dengan saham-saham yang lainnya. Karakteristik saham LQ45 ini 

dapat mewakili kinerja portofolio saham, dimana penilaian kinerja portofolio 

dilihat dari dua sisi yaitu return dan risiko. Perusahaan yang tergabung pada saham 

LQ45 merupakan perusahaan besar dimana saham mereka lebih mudah 

diperjualbelikan atau lebih likuid ini diartikan jika investor ingin menjual saham 

emiten LQ45 dapat dengan mudah diperjualkan karena banyaknya yang mengincar 

saham LQ45. Tujuan indeks LQ45 adalah sebagai pelengkap IHSG dan khususnya 

untuk menyediakan sarana yang obyektif dan terpercaya bagi analisis keuangan, 

manajer investasi, investor dan pemerhati pasar modal lainnya dalam memonitor 

pergerakan harga dari saham-saham yang aktif diperdagangkan begitupula 

sebaliknya pada saham nonLQ45.  BEI secara rutin memantau dan mengevaluasi 
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kinerja saham-saham di dalam Index LQ45. Setiap 6 bulan sekali, BEI juga 

mengadakan penilaian terhadap Indeks LQ45.  

Menurut Indonesian Coal Mining Association (APBI) & Ministry of 

Energy and Mineral Resources, sejak tahun 2005, Indonesia sempat melampaui 

produksi dari Australia sehingga Indonesia dijadikan eksportir terdepan batu bara 

thermal. Porsi signifikan dari batu bara thermal yang di ekspor terdiri dari jenis 

kualitas menengah (antara 515-4200 cal/gram) dan jenis kualitas rendah (di bawah 

515 cal/gram) yang sebagian besar permintaannya berasal dari China dan India. Hal 

ini dapat dilihat dari konsumsi batubara di China dan India yang merupakan negara 

dengan konsumsi batubara tertinggi dunia. Salah satu perusahaan yang tergabung 

dalam indeks LQ45 adalah ADARO yang merupakan perusahaan kontraktor dan 

sebagai owner dengan Stripping Ratio 4,81. Sedangkan pada perusahaan PTBA dan 

BUMI yang keduanya juga merpakan perusahan yang tergabung dalam LQ45 

masing-masing memiliki strippng ratio sebesar 4,16 dan 6,9 

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral Indonesia, cadangan batubara Indonesia diperkirakan habis 

kira-kira dalam 83 tahun mendatang apabila tingkat produksi saat ini diteruskan. 

Terdapat beberapa wilayah cadangan batubara kecil terdapat di pulau Sumatra, 

Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, namun ada pula tiga daerah dengan 

cadangan batu bara terbesar di Indonesia antara lain Sumatra Selatan, Kalimantan 

Selatan, dan Kalimantan Timur. 

Industri batu bara Indonesia hanya memiliki sedikit produsen besar dan 

banyak pelaku memiliki tambang batu bara dan konsesi tambang batu bara skala 

kecil terutama di Sumatra dan Kalimantan. Sejak awal tahun 1990an, ketika sektor 

pertambangan batu bara dibuka kembali untuk investasi luar negeri, Indonesia 

mengalami peningkatan produksi, ekspor dan penjualan batu bara dalam negeri. 

Namun penjualan domestik tidak signifikan karena konsumsi batu bara dalam 

negeri relatif sedikit di Indonesia. Ekspor batu bara Indonesia berkisar antara 70 

sampai 80 persen dari total produksi batu bara, sisanya dijual di pasar domestik. 

Berikut ini disampaikan tabel mengenai produksi, konsumsi, dan harga batu bara di 

Indonesia:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Indonesian Coal Mining Association (APBI) & Ministry of Energy and Mineral Resources 

Gambar 1 Grafik produksi, ekspor, konsumsi & harga batubara 

 

Pada gambar1 dapat dilihat bahwa komoditas batubara pada tahun awal 

2012 menghasilkan keuntungan yang signifikan untuk perusahaan-perusahaan yang 

bergerak di dalam ekspor batu bara. Kenaikan harga komoditas ini sebagian besar 

dipicu oleh pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Kendati 
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demikian, situasi yang menguntungkan ini berubah pada saat terjadi krisis keuangan 

global pada tahun pertengahan tahun 2012 dan 2013 ketika harga-harga komoditas 

menurun begitu cepat.  Beberapa tahun terakhir sekitar tahun 2010 hingga tahun 

2014 terjadi peningkatan penjualan batu bara domestik yang pesat karena 

pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap program energi yang menyiratkan 

pembangunan berbagai pembangkit listrik, yang sebagian besar menggunakan batu 

bara sebagai sumber energi karena Indonesia memiliki cukup banyak cadangan batu 

bara. Namun sekitar tahun 2015 hingga pertengahan 2016 harga batu bara menurun 

drastis. Terdapat berbagai spekulasi mengenai turunnya harga batu bara pada tahun 

2015 yang secara langsung akan mempengaruhi harga saham batubara. Indikasi 

harga minyak dunia menjadi salah satu faktor yang berperan terhadap harga 

komoditas dunia. Basher dan Sadorsky (2006) menyatakan bahwa kenaikan harga 

minyak dapat mempengaruhi aktivitas di pasar modal, khususnya pasar saham 

karena tidak adanya barang subtitusi dari minyak ini. Biaya produksi yang tinggi 

akan mengurangi arus kas dan pada akhirnya menurunkan harga saham. Minyak 

merupakan komoditas yang juga diperdagangkan di pasar berjangka. Keadaan ini 

menyebabkan harga minyak tidak jauh berbeda dengan saham. Peningkatan 

volatilitas atau ketidakpastian harga minyak akan meningkatkan spekulasi yang 

dilakukan pelaku ekonomi. 

 

Sumber: World Data Bank (data diolah) 

Gambar 2 Grafik pergerakan harga batubara dan harga minyak 2009-2016 

 

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa harga batubara dan harga minyak 

mempunyai pola yang sama, ketika tahun 2013 harga minyak meningkat dan turun 

pada tahun 2015. Hal ini juga sejalan dengan harga batubara yang meingkat secara 

signifikan pada tahun 2013 dan turun drastis hingga tahun 2015. Awal tahun 2015 

hingga 2016 terjadi peningktan harga minyak dan sejalan pula dengan naiknya 

harga batubara pada awal tahun 2015 ke 2016. Hal ini mengindikasikan terjadi 

hubungan yang simultan antara harga minyak dan harga batubara. 

 Menurut APBI (Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia), beberapa hal 

yang mendorong peningkatan produksi dan ekspor batubara di Indonesia pada 

waktu itu antara lain batubara adalah kekuatan dominan di dalam pembangkitan 

listrik. Paling sedikit 27 persen dari total output energi dunia dan lebih dari 39 

persen dari seluruh listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga batu bara 

karena kelimpahan jumlah batu bara, proses ekstraksinya yang relatif mudah dan 

murah, dan persyaratan-persyaratan infrastruktur yang lebih murah dibandingkan 

dengan sumberdaya energi lainnya. Indonesia memiliki cadangan batu bara kualitas 

menengah dan rendah yang melimpah. Jenis batu bara ini dijual dengan harga 
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kompetitif di pasar internasional disebabkan karena upah tenaga kerja Indonesia 

yang rendah. Indonesia memiliki posisi geografis strategis untuk pasar raksasa 

negara-negara berkembang yaitu China dan India. Permintaan untuk batu bara 

kualitas rendah dari kedua negara ini telah naik tajam karena banyak pembangkit 

listrik bertenaga batu bara baru yang telah dibangun untuk mensuplai kebutuhan 

listrik penduduknya yang besar. Negara tujuan utama untuk ekspor batu bara 

Indonesia adalah China, India, Jepang dan Korea Selatan. Selama "tahun-tahun 

kejayaannya" batubara menyumbang sekitar 85 persen terhadap total penerimaan 

negara dari sektor pertambangan. Pada akhir tahun 2016, terdapat kenaikan harga 

batubara perlahan, menurut Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral Indonesia 

hal ini disebabkan China sebagai produsen dan konsumen batu bara terbesar di 

dunia, memutuskan untuk memangkas produksi batubara domestiknya. Diketahui 

bahwa Negara tujuan ekspor batubara Indonesia terbesar adalah di Tiongkok atau 

China. Dengan adanya hal tersebut, harga saham yang dimiliki oleh sektor 

pertambangan batu bara di Indonesia mengalami peningkatan. 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 2018 (data diolah) 

Gambar 3 Grafik ekspor batubara indonesia menurut negara tujuan utama 2009- 

      2015 (Juta Ton) 

 

Pada gambar 3 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun Negara tujuan 

ekspor batubara Indonesia terbesar adalah China dan India. Hal ini juga seiring 

dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di China yang sedikit banyak 

mempengaruhi konsumsi batubara. Hingga tahun 2015 China dan India masih 

menduduki peringkat pertama dan kedua dengan level hampir 140000 juta ton. 

Namun pada tahun 2014 ekspor batubara ke China mengalami penurunan yang 

signifikan hingga tahun 2015. Ekspor batubara terbesar Indonesia ke China berada 

pada tahun 2013. 

Menurut Departemen Sumberdaya Energy dan Mineral, Indonesia terkena 

pengaruh faktor eksternal karena ekspor komoditas terutama untuk batubara 

berkontribusi untuk sekitar 50% dari total ekspor Indonesia, sehingga membatasi 

pertumbuhan PDB tahun 2009 sampai 4,6% yang dapat dikatakan masih cukup baik, 

terutama didukung oleh konsumsi domestik. Pada semester 2 tahun 2009 sampai 

awal tahun 2011, harga batu bara global mengalami rebound tajam atau dengan kata 

lain mengalami kenaikan yang tajam. Namun, penurunan aktivitas ekonomi global 

pun mengakibatkan penurunan permintaan batubara, sehingga menyebabkan 

penurunan tajam harga batu bara dari awal tahun 2014 sampai tengah 2016. 

Merosotnya harga batubara dunia menurut Indonesian Minning Institute (IMI) 

dikarenakan over supply atau kelebihan pasokan yang sedang terjadi. Dicatatkan 
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pada awal tahun 2014 sebanyak 250juta ton merupakan pasokan batubara yang 

disuplai, sehingga hal ini menyebabkan oversupply. 

Selain dari lambatnya pertumbuhan ekonomi global dalam hal ini 

pelemahan tajam perekonomian, penurunan permintaan komoditas, ada pula faktor 

lain yang berperan, salah satu diantara adalah banyaknya perusahaan pertambangan 

baru yang didirikan di Indonesia sementara perusahaan-perusahaan tambang yang 

sudah ada meningkatkan investasi untuk memperluas kapasitas produksi mereka. 

Hal ini dikarenakan tren yang mengangkat bahwa industry batubara sedang naik 

daun dan diprediksi menghasilkan keuntungan yang besar. Hal ini cenderung 

menyebabkan kelebihan suplai yang sangat besar dan diperburuk oleh antusiasme 

para penambang batu bara di tahun 2011-2015 untuk memproduksi dan menjual 

batu bara sebanyak mungkin karena rendahnya harga batu bara global dalam rangka 

menghasilkan pendapatan dan keuntungan. 

Walaupun kesadaran global telah dibangun untuk mengurangi 

ketergantungan pada bahan bakar fosil, perkembangan sumber energi terbarukan 

tidak atau belum menunjukkan indikasi bahwa ketergantungan pada bahan bakar 

fosil terutama batubara akan menurun secara signifikan dalam waktu dekat, 

sehingga saat ini batubara terus menjadi sumber energi vital. Sehingga teknologi 

batubara bersih dalam pertambangan batu bara akan sangat diperlukan di masa 

mendatang, sebagian karena faktor komersil dan Indonesia diharapkan akan terlibat 

secara aktif di dalam proses tersebut sebagai salah satu pelaku utama di sektor 

pertambangan batu bara. Teknologi batu bara bersih ini di fokuskan untuk 

mengurangi emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga batubara 

namun teknologi ini belum berkembang cukup baik. Kegiatan-kegiatan hulu yang 

terkait dengan pertambangan batu bara, seperti pengembangan waduk-waduk 

coalbed methane (CBM) yang potensinya banyak dimiliki oleh Indonesia, telah 

mulai mendapatkan perhatian belakangan ini. Selama beberapa tahun terakhir 

Pemerintah menyatakan keinginan untuk meningkatkan konsumsi domestik batu 

bara sehingga batu bara mensuplai sekitar 30% dari pencampuran energi nasional 

pada tahun 2025. 

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) batubara 

masih digunakan untuk energy vital di Indonesia yang menempati posisi kedua 

setelah minyak bumi. Adapun energ tebarukan yang ditujukan untuk mengurangi 

emisi dunia masih berada di posisi bawah sekitar 6%. Namun, menurut 

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral akan ada energi campuran yang 

diramalkan pada tahun 2025 dapat digunakan sehingga akan menjadi energy yang 

lebih ramah lingkungan, sementara itu saat ini batubara masih pada level yang 

tinggi untuk konsumsi di dalam negeri. Kebijakan Pemerintah Indonesia 

mempengaruhi industri pertambangan batu bara nasional. Untuk memperoleh 

suplai dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Indonesia 

meminta para produsen batubara untuk mencadangkan jumlah produksi tertentu 

untuk konsumsi dalam negeri (domestic market obligation). Selain itu, Pemerintah 

dapat menyetel pajak ekspornya untuk mengurangi ekspor batu bara.  

Berdasarkan data-data tersebut dimana instrument saham merupakan salah 

satu jalan bagi investor untuk menanamkan modalnya, ditambah dengan isu sektor 

batubara yang sangat fluktuatif baik dari segi kinerja keuangan perusahaan maupun 

makroekonomi, maka menarik untuk dilakukan penelitian komprehensif mengenai 

analisis variabel kinerja keuangan perusahaan dan makroekonomi yang 

https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/coalbed-methane/item269
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mempengaruhi harga saham batubara emiten LQ45 dan nonLQ45 di BEI. 

Berdasarkan penelitian dari Wulandari (2009), Kewal (2012), Nasri (2013), Dirga 

(2015) dan Putri (2018) bahwa harga saham dapat dipengaruhi oleh faktor 

makroekonomi seperti nilai tukar rupiah terhadap US Dolar, inflasi, dan harga suatu 

komoditas. Serta terdapat pula pada pengaruh faktor internal seperti quick ratio 

(QR), debt on equity (DER), earning per share (EPS), price erning ratio (PER), dan 

return on equity (ROE) yang juga mempengaruhi harga saham. 

 

 

Perumusan Masalah 

Sektor batubara merupakan salah sektor yang terpenting bagi perekonomian 

Indonesia. Menurut Indonesian Mining Institute faktor pertama terjadinya 

kemerosotan harga batubara adalah karena banyaknya oversupply batubara dari 

pelbagai Negara, faktor kedua yaitu adanya sumber energi baru. Menurut APBI 

negara China sebagai produsen dan konsumen batu bara terbesar di dunia, 

memutuskan untuk memangkas harga produksi batubara domestiknya. Sebagai 

konsumen terbesar di dunia, pemangkasan yang dilakukan China ini berimbas pada 

kemerosotan harga batubara dunia.  

Berkaitan dengan hal ini menurut beberapa penelitian sebelumnya factor 

makroekonomi ini secara langsung dapat mempengaruhi harga saham yang 

diperoleh. Saham memungkinkan investor mendapatkan keuntungan maupun 

kerugian secara cepat karena perubahan harga yang meningkat maupun menurun 

drastis dalam kurun waktu tertentu. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Dirga 

(2015) yang menyatakan bahwa pengaruh faktor makro-ekonomi seperti variabel 

harga CPO dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham subsektor 

perkebunan sawit. Adapula penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2009) yang 

menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan seperti current ratio, price earnig 

ratio ebit to equity ratio (DER), return on equity (ROE), earning per share (EPS) 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham sector pertambangan. 

Dengan adanya penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat 

beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi harga saham di 

beberapa sektor, kini diperlukan penelitian lebih jauh mengenai faktor-faktor yang 

mepengaruhi harga saham khususnya subsector batubara. Berikut disajikan grafik 

mengenai rata-rata harga saham batubara Indonesia pada periode 2009 hingga 2016 

berdasarkan beberapa perusahan yang dijadikan objek penelitian. 
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Sumber: Bursa Efek Indonesia (Data Diolah) 

Gambar 4 Pergerakan harga saham emiten batubara indonesia periode 2009- 

      2016  

Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat pada tahun 2009 hingga tahun 2010 

terdapat kenaikan yang signifikan terhadap harga saham ITMG, PTBA, dan BYAN 

hal ini juga berkenaan dengan harga saham pada perusahaan lain yang mengalami 

kenaikan harga saham pada tahun tersebut. Namun 2012 terjadi penurunan harga 

saham yang sangat drastis dari beberapa perusahaan.  

Pada penelitian oleh Arabsalehi dan Mahmoodi (2012) menyatakan analisis 

fundamental tradisional (PER, EPS, ROA, ROE, ROS, dan CFO) mampu 

berasosiasi lebih baik terhadap harga saham dibandingkan analisis fundamental 

modern (EVA, REVA, MVA). Melalui pendekatan analisis fundamental yaitu rasio 

likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan rasio pasar serta faktor makro-ekonomi 

tersebut menjadi dasar harapan penelitian ini untuk dapat mengetahui pengaruh 

kinerja keuangan perusahaan dan makeroekonomi terhadap harga saham subsektor 

batubara pada periode tahun 2009-2016. Analisis fundamental dapat 

memperhitungkan tingkat resiko dan keuntungan yang dapat diterima investor 

(Artha 2014). Sedangkan faktor makro dapat mempengaruhi cashflow beberapa 

perusahaan secara simultan dan tingkat sensitivitasnya terhadap pasar sehingga 

mampu mempengaruhi kinerja perusahaan dan harga saham (Benakovic dan 

Posedel 2010). Faktor internal dapat menggambarkan kinerja perusahan dan 

kondisi fundamental perusahaan sedangkan faktor eksternal dari kondisi makro-

ekonomi dapat mempengaruhi keputusan dalam menjalankan operasional masing-

masing perusahaan. 

Hal baru yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah selain untuk 

mengetahui faktor kinerja keuangan perusahaan dan faktor makroekonomi yang 

memperngaruhi harga saham subsektor batubara periode 2009-2016 juga akan 

membandingkan saham subsektor batubara LQ45 dan nonLQ45 berdasarkan hasil 

dari analisis variabel-variabel tersebut. Analisis kinerja keuangan dengan 

menggunakan metode analisis fundamental tradisional quick ratio (QR), debt on 

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

sedangkan faktor makroekonomi yang ditentukan yaitu harga batubara, harga 

minyak dunia, inflasi, dan impor batubara China dan India. Berdasarkan latar 
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belakang yang telah disampaikan, sehingga didapati perumusan masalah penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana hubungan pengaruh faktor kinerja keuangan yaitu quick ratio 

(QR), debt on equity (DER), return on equity (ROE), dan price earning ratio 

(PER) serta faktor makroekonmi yaitu harga batubara, harga minyak dunia, 

kurs, inflasi, dan China dan India coal import terhadap harga saham 

subsektor pertambangan batubara emiten LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2009-2016? 

2. Bagaimana hubungan pengaruh faktor kinerja keuangan yaitu quick ratio 

(QR), debt on equity (DER), return on equity (ROE), dan price earning ratio 

(PER) serta faktor makroekonmi yaitu harga batubara, harga minyak dunia, 

kurs, inflasi, dan China dan India coal import terhadap harga saham 

subsektor pertambangan batubara emiten nonLQ45 di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2009-2016? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui hubungan pengaruh faktor kinerja keuangan yaitu quick ratio (QR), 

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

serta faktor makroekonomi yaitu harga batubara, harga minyak dunia, kurs, 

inflasi, dan China dan India coal import terhadap harga saham subsektor 

pertambangan batubara emiten LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode tahun 

2009-2016? 

2. Mengetahui hubungan pengaruh faktor kinerja keuangan yaitu quick ratio (QR), 

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

serta faktor makroekonmi yaitu harga batubara, harga minyak dunia, kurs, 

inflasi, dan China dan India coal import terhadap harga saham subsektor 

pertambangan batubara emiten nonLQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2009-2016? 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dimungkinkan akan memberi manfaat bagi beberapa pihak, 

antara lain: 

1. Untuk akademisi, penelitian ini dapat menjadi indikator evaluasi teori dan 

metodologi yang digunakan juga untuk menjelaskan fenomena yang 

sebenarnya terjadi pada pasar modal khususnya subsektor batubara. 

2. Untuk investor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

rekomendasi untuk pengambilan keputusan pembelian atau investasi pada 

saham subsektor batubara. 

3. Untuk penulis, penelitian ini adalah sebagai salah satu pengembangan 

keilmuan finansial yang diajarkan pada saat kuliah khususnya pada pasar 

modal subsektor batubara. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada data laporan keuangan tahunan 

dan annual report berupa 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 dan data pelengkap selama tahun 2009-2016, serta 

harga saham subsektor pertambangan batubara yang terdaftar dan mengalami 

delisting di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2009-2016 dan menerbitkan 

laporan keuangan yang telah dilaporkan dipublikasikan.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
Kerangka Teoritis 

 

Pasar Modal 

Globalisasi yang terjadi saat ini telah menghilangkan batas ruang dan waktu 

antar negara di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya terjadi pada aspek jual-beli yang 

dilakukan oleh seluruh masyarakat dunia, melainkan juga pada aspek aliran modal 

yang dihadapi oleh pihak korporasi atau perusahaan sudah terintegrasi dengan 

volume yang lebih besar dari sebelumnya (Dhingra 2005). Aliran modal ini 

dibutuhkan oleh korporasi atau perusahaan dalam membangun kapasitas produksi 

yang lebih besar, dan hal ini juga berdampak pada peningkatan kinerja ekonomi di 

suatu negara (Ogunji 2008). Oleh sebab itu, aliran modal yang besar dapat 

dipandang sebagai faktor positif dalam membangun suatu negara. 

Aktivitas aliran modal banyak terjadi di dalam pasar modal dan sebagian 

besar pemain pasar modal yang biasa disebut sebagai investor mengharapkan 

tingkat pengembalian yang diharapkan dan resiko yang akan dihadapi dari investasi 

yang dilakukan. Salah satu cara yang dilakukan oleh investor dalam 

memperhitungkan tingkat pengembalian yang diharapkan serta resiko investasi 

adalah analisis struktur modal (Henry 2000). Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

An (2017), terdapat beberapa faktor dalam mengukur struktur modal pada suatu 

perusahaan yaitu profitability, growth opportunities, asset tangibility, firm size, 

business risk dan effective tax rate. Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh 

Helfat (1985) menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh dalam analisis struktur 

modal pada industri oil and gas adalah harga dan alokasi pendanaan perusahaan 

terhadap investasi, riset dan pengembangan yang dilakukan. 

 

Harga Saham 

Harga saham merupakan nilai dari suatu saham pada saat tertentu yang 

ditentukan pelaku pasar dan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran saham 

yang bersangkutan di pasar modal, dimana harga saham berperan sebagai nilai bukti 

pernyertaan modal pada perseroan terbatas yang terdaftar di bursa efek atas saham 

yang telah beredar. Harga saham yang terbentuk dari interaksi para penjual dan 

pembeli saham yang dilatarbelakangi oleh harapan atas profit perusahaan penerbit 

saham, mewakili nilai suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai harga saham, maka 

semakin baik pula citra perusahaan di mata investor.  Harga saham menurut 
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