
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi Amerika yang melambat disebabkan melemahnya 
investasi dan ekspor, perang tarif dengan China, peningkatan biaya perdagangan 
dan ketidakpastian kebijakan membuat investasi dan kepercayaan diri investor 
terbebani (Baker et al. 2015) Sektor manufaktur Amerika yang sangat lemah seperti 
kebanyakkan negara maju lainnya, kebijakan ekonomi akan pemotongan tarif pajak 
dari pemerintah yang belum pasti, serta negosiasi perdagangan dengan China 
mengarah lebih jauh kepada ketidakpastian dalam pertumbuhan ekonomi Amerika 
Serikat (worldbank). 

Pasca krisis ekonomi tahun 2008 akibat kredit perumahan di Amerika 
Serikat (Subprime Mortage) yang dipicu oleh perubahan kebijakan moneter 
pemerintah Amerika Serikat dari tahun 2004 ditandai oleh trend peningkatan suku 
bunga hingga tahun 2016 membuat pasar perumahan di Amerika terbebani 
sehingga banyak debitur yang mengalami gagal bayar (Nezky 2013). Gelombang 
gagal bayar yang membuat jatuhnya harga rumah di Amerika melibatkan investor 
maupun lembaga dalam penjaminan ke dalam persoalan likuiditas yang sangat 
besar. Salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat yang mengalami 
dampak terburuk hingga mengalami kebangkrutan yakni Lehman Brothers 
menujukan bahwa faktor fundamental memiliki salah satu peran penting bagi 
perusahaan dalam menjaga kepercayaan para pelaku usaha dan investor terhadap 
nilai perusahaan khususnya dibursa saham. 

Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan moneter melalui 
Bank sentral Amerika The Fed dengan memangkas suku bunga secara signifikan 
mulai dari 4.75% di tahun 2007 hingga level 0.25% pada akhir tahun 2018 untuk 
mengurangi dampak krisis tersebut (federalreserve.gov). Ketidakpastian dalam 
pertumbuhan ekonomi Amerika diperparah oleh fluktuasi harga minyak dunia yang 
sangat signifikan.  

Berdasarkan data worlbank pada global economic prospect 2020, untuk 
harga minyak rata-rata dari Brent, Dubai, dan West Texas Intermediate memiliki 
persentase harga minyak dunia berturut-turut -15.6%, 23,3%, 29.4% serta -10.3% 
untuk perbandingan dari tahun 2016 s.d 2019. Sedangkan untuk index harga sektor 
non-energi berdasarkan rata-rata 39 komoditas yakni 7 logam, 5 pupuk, dan 27 
komoditas pertanian didapati pada tahun 2016 memiliki index -2.8%, tahun 2017 
5.5%, tahun 2018 1.7%, dan 2019 -4.7. Sedangkan menurut sumber data 
investing.com pada periode 2008 dan 2009 harga minyak mentah dunia sempat 
menyentuh level tertinggi kisaran di USD 124 per barel hingga berangsur-angsur 
turun ke harga USD 42 per barel di periode Januari 2009. Relatif mengalami 
kenaikan pada priode 2010 - 2013. Harga minyak kembali melemah hingga 
menyentuh level USD 37 per barel Di tahun 2014 dan 2015. Kondisi ini sudah 
seharusnya menjadi pertimbangan risiko bagi para pelaku dunia usaha serta investor. 

Fluktuasi harga minyak yang signifikan akibat lonjakan supply dan kondisi 
ekonomi dunia mempengaruhi kinerja perusahaan khususnya perusahaan yang 
bergerak di sektor mineral dan pertambangan. Gambar 1 menunjukan rata-rata 
pergerakan harga minyak dan emas serta pengaruhnya terhadap kinerja indeks 
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harga saham gabungan di Amerika Serikat khususnya sektor pertambangan yakni 
S&P 500 Metals and Mining serta indeks harga saham gabungan di bursa saham 
Inggris yakni London Metal Exchange (LME) selama periode 2008 s.d 2018.  

Rata-rata perubahan harga minyak dunia pada tahun 2008 sekitar -18% 
direspon oleh penurunan S&P 500 sebesar – 17%, Indeks LME -14.3%. Pada tahun 
2014 dan 2015 harga minyak dunia kembali mengalami penurunan sebesar -4.7% 
dan -2.4% diikuti oleh penurunan harga emas -0.6% dan -1.1% hal tersebut direspon 
oleh penurunan indeks S&P 500 dan LME sebesar -2.3% dan -5.5% serta -0.6%. 
dan -2.2% untuk rata-rata ditahun 2014 dan 2015. Hal ini sesuai dengan penelitian 
Cheikh et al. (2018) yang mengungkapkan harga emas dan minyak dunia pada 
tahun 2008 memiliki volatilitas yang sangat luar biasa. 

 

 
Sumber: Data di olah dari Investing.com 

Gambar 1  Rata-rata pergerakan harga emas, minyak dunia, S&P MM & LME 
 
Sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Amerika yang terdaftar di 

bursa saham New York (NYSE) dengan kode FCX, Freeport McMoRan memiliki 
kapitalisasi pasar sebesar 18.73 Miliyar Dollar atau menguasi 18% kapitalisasi 
pasar dalam indeks S&P 500 Metals and Mining di AS, tepat berada dibawah 
Newmont Corp (NEM) yang berada pada urutan teratas dengan menguasai 43.89 
Milyar dollar atau 42% dari keseluruhan indeks. (Tabel 1). 

 

Tabel 1  Kapitalisasi pasar dalam S&P 500 Metals and Mining 
Perusahaan Code Kapitaliasi Pasar 

(Miliyar Dollar) 
% 

Newmont Corp 
Freeport McMoRan Inc 
Nucor Corp 
Reliance Steel & Almunium Co 
Royal Gold Inc 
Steel Dynamics Inc 
Comercial Metas Co 
Compass Minerals International Inc 
Hecla Mining Co 
Warrior Met Coal Inc 

NEM 
FCX 
NUE 
RS 

RGLD 
STLD 
CMC 
CMP 
HL 

HCC 

43.89 
18.73 
14.09 
7.77 
6.89 
6.19 
2.56 
2.42 
1.44 
1.05 

42% 
18% 
13% 
7% 
7% 
6% 
3% 
2% 
1% 
1% 

S&P 500 Metals and Mining  105.03 100% 
Sumber: Data diolah dari yahoo.finance.com 
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Perumusan Masalah 

Pergerakan rata-rata harga saham Freeport McMoRan (FCX), Newmont 
(NEW) dan Neucor Corp (NEU) selama tahun 2007 s.d 2018 pada gambar 2 
dibawah ini menunjukan bahwa pada tahun 2011 trend bearish harga saham FCX 
dan NEW terjadi, penurunan trend diikuti saham NUE pada tahun 2014. Rebound 
harga saham Newmont dan Neucor pada tahun 2016 tidak diikuti oleh Freeport 
McMoRan yang melanjutkan penurunan trend. Berada pada level rata-rata $40 
dollar di tahun 2007 harga saham FCX menyentuh level terendah seharga $ 4.6 
perlembar saham pada bulan Januari 2016 dan hanya mampu naik ke angka $ 11.92 
di penutupan 2018.  

 

 
Sumber : Data diolah dari Investing.com 

Gambar 2  Rata-rata harga saham Freeport, Newmont, dan Nucor 
 

Area Operasi Freeport  McMoRan (FCX) terdiri dari beberapa negara 
diantaranya Arizona, Colorado, New Mexico, Peru, Chile dan di Indonesia tepatnya 
berada di daerah Timika, Papua. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, 
negara Indonesia memiliki cadangan emas terbesar di dunia dengan jumlah 
perkiraan 106,2 juta ons, salah satunya berada di area Grasberg wilayah Timika, 
Papua. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat emas di Siberia, dikuti oleh Negara 
Afrika Selatan, Papua Nugini, Uzbekistan, dan Siberia yang memiliki cadangan 
emas 47,5 juta ons (Gambar 3) 

 

 
Sumber : Mining Global dalam liputan 6.com 

Gambar 3  Negara dengan cadangan emas terbesar di Dunia 
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Berlandaskan perjanjian Kontrak Karya (KK I) pada tahun pada tahun 1967 
untuk masa 30 Tahun melalui perusahaan PT. Freeport Indonesia (PTFI), Freeport 
McMoRan memiliki hak eksklusif untuk melakukan pertambangan di area 
Gresberg. Pada tahun 1991 Freeport dan Pemerintah Indonesia kembali melakukan 
tanda tangan kontrak karya (KK II) dengan jangka waktu 30 tahun sampai dengan 
tahun 2021 dengan hak perpanjangan kontrak 2x10 tahun hingga tahun 2041. 
(Internal news ptfi/berita kita 2014). 

PTFI memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap jumlah produksi emas 
Freeport McMoRan. Berdasarkan data laporan keuangan yang diterbitkan 
perusahaan pada tahun 2019 sebesar 29.1 juta ons atau sekitar 98% dari total 
cadangan emas Freeport McMoRan yaitu sebesar 29.6 juta ons serta 35.6 milyar 
pons tembaga atau setara dengan 19% dari total cadangan tembaga Freeport 
McMoRan yaitu 116 milyar pons berada di Indonesia. 

PTFI melakukan produksi emas sebesar 98% dari total produksi emas 
Freeport McMoRan sebesar 882 ribu ons (Gambar 4) dan 19% produksi tembaga 
dari total produksi tembaga yang dapat di hasilkan oleh perusahaan sebesar 32 
milyar pons pada tahun 2019 (Gambar 5) hal ini membuat keberlangsungan operasi 
PT. Freeport Indonesia menjadi sangat penting bagi Freeport McMoRan. 

 

 
Gambar 4  Konsolidasi produksi emas Freeport 

 

 
Sumber : Data diolah dari Laporan Tahunan Freeport McMoRan 2019 

Gambar 5  Konsolidasi produksi tembaga Freeport 
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Tambang yang dioperasikan Freeport McMoRan di Indonesia melalui PTFI 
memberikan sumbangan sekitar USD 4,445 Juta pada tahun 2017 atau setara 
dengan 27% dari total pendapatan konsolidasi Freeport McMoRan (Gambar 6) dan 
USD 5,446 Juta atau setara dengan 29% dari total pendapatan konsolidasi pada 
tahun 2018 serta USD 2,713 Juta atau setara dengan 19% dari total pendapatan 
konsolidasi pada tahun 2019. Secara rata-rata dalam 3 tahun periode 2017-2019 
PTFI berkontribusi terhadap 25% pendapatan konsolidasi Freeport McMoRan. 

 
Sumber : Data diolah dari Laporan Tahunan Freeport McMoRan 2017-2019 

Gambar 6  Konsolidasi pendapatan Freeport McMoRan periode 2017-2019 
 

 
Sumber: Data di olah dari laporan keuangan Freeport McMoran 2017-2019 
Gambar 7  Pendapatan bersih FCX berdasarkan segmen bisnis 

 
Gambar 7 menunjukan bahwa pada periode 2017 s.d 2019 tambang yang 

dioperasikan oleh PT.Freeport Indonesia berkontribusi sekitar 55% dari total 
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pendapatan bersih Freeport McMoRan. Sisanya terdiri dari operasi tambang yang 
berada di area Amerika Utara, Amerika Selatan dan lainnya. 

Pada Tahun 2009 pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang yang 
mengatur tentang pertambangan mineral dan batu-bara atau UU Minerba. Di dalam 
UU ini terdapat pengaturan mengenai perubahan KK menjadi Ijin Usaha 
Pertambangan Khusus (IUPK) yang diatur sebelumnya dalam UU No. 11 tahun 
1967 (Nefi et al. 2018). Pengolahan dan pemurnian untuk menghasilkan nilai 
tambah dan penguasaan nasional atas mineral dan batu-bara (Arsip Nasional) harus 
diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun sejak UU Minerba ditandatangani yaitu 
tepatnya pada tahun 2014, hal ini tersebut banyak menyebabkan industri tambang 
di Indonesia kolaps (tempo.co.id) 

Issue mengenai divestasi PT. Freeport Indonesia yang sebelumnya mayoritas 
sahamnya dikuasi oleh Freeport McMoRan menjadi pro dan kontra hingga kabar 
pengadilan abritrase internasional antara pemerintah Indonesia dan Freeport 
McMoRan menjadi berita/news bagi para pelaku pasar saat itu, hal ini disebabkan 
permasalahan PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah merupakan persoalan 
yang sangat spesifik dan khas, oleh karena itu dalam menangani kasus tersebut, 
konsentrasi tidak bisa hanya fokus pada satu titik permasalahan (Parelementaria 
2017) 

Berdasarkan uraian di atas, maka penting bagi Freeport McMoRan untuk 
memahami pengaruh fundamental (internal), makroekonomi dan risiko pasar/risiko 
sistematis (eksternal) termasuk kebijakan pemerintah Indonesia yang berpengaruh 
terhadap pergerakan harga saham FCX. 

Oleh karena hal tersebut, berbekalkan latar belakang, masalah yang diteliti 
dapat dirumuskan sebagai berikut:  

 Bagaimana pengaruh Faktor Fundamental terhadap harga saham FCX? 
 Bagaimana pengaruh Eksternal Faktor terhadap harga saham FCX? 
 Bagimana pengaruh penerapan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap 

harga saham FCX? 

Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 
1. Mendapatkan kajian tentang pengaruh Faktor Fundamental terhadap harga 

saham FCX. 
2. Mendapatkan kajian tentang pengaruh Faktor Eksternal terhadap harga 

saham FCX. 
3. Mendapatkan kajian tentang pengaruh kebijakan pemerintah Indonesia 

terhadap harga saham FCX. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi rasio keuangan 

yang comprehensive terhadap pergerakan harga saham perusahaan yang 
diperjual-belikan di bursa saham hal ini dapat membantu perusahaan dalam 
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melakukan evaluasi terhadap rasio keuangan perusahaan dan investor dalam 
mempertimbangkan untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut. 

2. Bagi Peneliti diharapkan penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan 
dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari.  

3. Akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, menjadi rujukan atas penelitian serupa, 
serta tambahan wawasan dan masukan.  

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini dilakukan dengan mengambil data saham dan laporan 
keuangan tahun 2000 sampai tahun 2019. Analisis saham menggunakan analisis 
fundamental yang berfokus pada analisis rasio Return on Equity (ROE), Return On 
Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share (EPS) dan Working 
Capital Turn Over (WCTO). Sedangkan faktor eksternal yakni harga emas, dan 
harga minyak dunia, perubahaan suku bunga bank sentral Amerika (The Fed) dan 
risiko pasar atau systematic risk. Peneliti memasukan variable dummy untuk 
mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah pasca diterapkan nya sanksi atas UU 
Minerba pada tahun 2014 berupa larangan ekspor kepada PT. Freeport Indonesia. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pasar Modal, Prilaku Investor dan Risiko Sistematis 

 

Pasar modal adalah media yang menjembatani antara orang-orang yang 
memiliki lebih banyak dana atau investor dengan mereka yang membutuhkan dana 
(Astuty 2017). Dalam aktivitas jual beli di pasar modal tidak lepas dari perilaku 
investor yang menunjukan bagaimana pisikologis berperan bagi individual atau 
group dalam peran sebagai investor, analisis dan manajer investasi (Reily dan 
Brown 2006). 

New York Stock Exchange (NYSE) merupakan salah satu pasar modal paling 
besar di Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1817 dengan nama New York Stock 
and Exchange Board. Dan pada tahun 1863 mengalami perubahaan nama menjadi 
New York Stock Exchange. Dipasar modal ini perusahaan-perusahaan mendaftarkan 
diri sebagai perusahaan publik dan menjual saham mereka kepada Investor (Reily 
and Brown 2006) secara umum terdapat life cycle tujuan investasi seorang investor 
berdasarkan prioritasnya, yaitu: 

1. Near-term, high-periority goals, merupakan investasi yang bertujuan untuk 
memiliki imbal hasil yang dapat dinikmati dalam waktu dekat seperti untuk 
membayar cicilan rumah, membeli kendaraan, pembayaran sekolah, dsb. Para 
investor tersebut menghindari investasi dengan risiko yang tinggi 
dikarenakan kondisi emosional sangat berperan. 

2. Long-term, high-priority goals, merupakan investasi dengan tujuan untuk 
memiliki kebebasan secara finansial seperti dapat menentukan pensiun diusia 
tertentu, atau menyiapkan dana untuk kuliah anak. Dikarenakan sifatnya yang 




