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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

 

Pasar modal merupakan tempat atau sarana bertemunya antara demand dan supply 

dari instrumen keuangan jangka panjang yang dapat di perdagangkan dalam 

bentuk hutang maupun modal sendiri. Pasar modal mempunyai peran besar 

menyangkut perekonomian suatu negara dikarenakan pasar modal memiliki dua 

fungsi,yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan 

memiliki fungsi ekonomi dikarenakan pasar modal dapat menjadi sebagai 

perantara dalam hal penyaluran dana antara pihak investor dengan pihak issuer. 

Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal 

memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi 

pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih (Darmadji dan 

Fakhruddin, 2001). 

 

Investor memiliki tujuan dalam hal menanamkan dana di pasar modal yaitu 

mendapatkan return  yang maksimal dengan risiko tertentu. Untuk dapat 

memperoleh hasil yang maksimal maka para investor memerlukan informasi yang 

diperoleh dari emiten maupun bursa efek. 

Investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 
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1. Investasi pada Financial Assets 

Investasi pada financial assets dilakukan di pasar uang dan pasar modal. Investasi 

pada pasar uang biasanya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat 

berharga pasar uang dan lainnya. Sedangkan investasi pada pasar modal biasanya 

berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya. 

 

2. Investasi pada Real Assets 

Investasi pada real asset diwujudkan dalam bentuk pembelian  real assets dan 

produktif, biasanya berupa pendirian sebuah pabrik, pembuatan pertambangan, 

pembuatan perkebunan dan investasi real asset lainnya. Dalam mengambil 

keputusan investasi di pasar modal sangat diperlukan berbagai informasi yang di 

dalamnya termasuk informasi mengenai kinerja perusahaan dan informasi teknikal 

lainnya. Kinerja perusahaan umumnya dapat dilihat dalam laporan keuangan yang 

merupakan salah satu ukuran atas kinerja suatu perusahaan. 

 

Dalam laporan keuangan analisis fundamental dapat menjadi alat yang sangat 

penting bagi investor sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi. Investor dapat menilai kinerja perusahaan dengan menggunakan analisis 

fundamental sehingga mengetahui efektifitas dan efisiensi perusahaan. Faktor 

fundamental yang mempengaruhi penilaian investor salah satunya adalah  PBV 

(Price Book value). PBV merupakan salah satu fundamental yang dapat menjadi 

pertimbangan investor untuk menanamkan modal (Samsul,2006). 
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Banyak faktor yang dapat mempengaruhi harga saham, antara lain  

perubahan tingkat suku bunga bank sentral, keadaan ekonomi global, tingkat  

harga energi dunia, kestabilan  politik suatu negara, dll (Blanchard,2006).  

Selain faktor tersebut, perilaku investor sendiri juga akan memberi pengaruh  

terhadap pergerakan harga saham. 

 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham adalah harga minyak dunia. 

Perubahan yang terjadi terhadap harga minyak dunia akan sangat mempengaruhi 

kondisi perusahaan, jika harga minyak naik maka pembiayaan perusahaan dalam 

hal memproduksi barang akan meningkat sehingga dapat berpengaruh kepada laba 

yang dihasilkan perusahaan. (Witjaksono,2010)  Harga minyak dunia dapat 

mempengaruhi harga saham perusahaan sehingga itu dapat mempengaruhi return 

saham, khususnya perusahaan yang bergerak disektor pertambangan. 

 

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-

menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor atau dapat dikatakan proses menurunnya nilai mata uang. Kenaikan inflasi 

dapat mempengaruhi keadaaan perusahaan karena berakibat meningkatnya 

pembiayaan perusahaan. (Raharjo,2010). Dengan pembiayaan perusahaan yang 

meningkat maka dapat membuat penurunan laba sehingga kinerja perusahaan 

dapat dinilai kurang baik oleh investor. Melihat kinerja perusahaan yang dinilai 

kurang baik, maka investor akan ragu untuk menanamkan modalnya di 

perusahaan tersebut sehingga itu akan berpengaruh kepada harga saham dan 

return saham perusahaan. 
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Gambar 1. Pergerakan harga minyak dunia,inflasi dan return market tahun 2008 

 

Tabel 1.1 Harga minyak dunia,inflasi dan return market tahun 2008 

Tahun 2008 Harga Minyak Dunia Inflasi return market 

Januari 92,95 1,77 -0,04 

Februari 95,35 0,65 0,03 

Maret 105,56 0,95 0,1 

April 112,57 0,57 -0,05 

Mei 125,39 1,41 0,06 

Juni 133,93 2,46 -0,03 

Juli 133,44 1,37 -0,18 

Agustus 116,61 0,51 -0,6 

September 103,9 0,97 -0,15 

Oktober 76,65 0,45 -0,31 

November 57,44 0,12 -0,01 

Desember 41,02 -0,04 0,09 
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Berdasarkan gambar 1 dan tabel 1.1 diatas kita dapat mengetahui bahwa harga 

minyak dunia cenderung naik sampai di pertengahan tahun tetapi mengalami 

penurunan di akhir tahun. Sedangkan return market mengalami penurunan di 

pertengahan tahun ,tetapi mengalami peningkatan sampai akhir tahun. Dan kita 

dapat melihat bahwa inflasi cenderung mengalami kenaikan di pertengahan 

tahun,tetapi menurun di akhir tahun. 

Dengan ini kita dapat menilai bahwa harga minyak dunia dan inflasi memiliki 

hubungan yang simetris.  Ketiga variabel diatas memiliki hubungan dimana salah 

satu variabel mengalami perubahan maka itu akan berdampak kepada variabel 

lainnya dan akan berpengaruh terhadap return saham.  

Seperti dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pudyastuti (2000) Analisis 

Pengaruh return pasar, Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Deposito terhadap 

return Saham Individu pada Industri Dasar & Kimia yang Terdaftar di BEI 

menunjukkan return pasar, tingkat inflasi berpengaruh terhadap return saham 

sektor industri dasar dan kimia. Dan Nathaniel (2008) Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi return Saham pada Saham-Saham real estate dan property  

di Bursa Efek menunjukkan  price to book value (PBV) berpengaruh positif 

terhadap return saham. Serta menurut Yuswandy (2012) Analisis Pengaruh Harga 

Minyak Dunia, Harga Emas Dunia, Nilai Tukar Rupiah dan Indeks IHSG 

Terhadap Return Saham  menyimpulkan harga minyak dunia berpengaruh negatif 

terhadap return saham. Dan alasan memilih sektor pertambangan adalah karena 

menguatnya harga minyak mentah dunia beberapa tahun belakangan sehingga 

mengangkat harga batu bara sebagai bahan bakar subtitusi secara signifikan, yang 

dimana kedua komoditi ini merupakan hasil dari sektor pertambangan. 
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Gambar 2. Pergerakan Harga Minyak Dunia tahun 2008-2012 

 

Berdasarkan  latar belakang diatas maka penulis ingin melihat pengaruh PBV , 

harga minyak dunia, return market dan inflasi terhadap return saham  pada saham 

sektor pertambangan, maka penulis tertarik untuk menulis judul berikut 

 ANALISIS PENGARUH PBV, RETURN MARKET, HARGA MINYAK 

DUNIA DAN INFLASI TERHADAP RETURN SAHAM PADA 

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR  DI BURSA 

EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2012 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam studi kasus ini adalah : 

Apakah  ada pengaruh PBV , return market, Harga Minyak Dunia dan Inflasi 

Terhadap return Saham pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008-2012. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui pengaruh PBV , return market, Harga Minyak Dunia dan 

Inflasi Terhadap return Saham pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Sebagai sumbangan pikiran dan bahan masukan bagi pihak perusahaan 

dalam mengambil keputusan. 

2. Sebagai masukan bagi Investor dalam mengambil keputusan investasinya 

di Pasar Modal. 

3. Bagi peneliti,untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti 

lain untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Pasar modal dapat dikatakan efisien jika harga mencerminkan semua informasi 

yang relevan (Hanafi,2008). Efisien pada pasar modal menurut Fama (1970) dapat 

didefinisikan sebagai kecepatan dan kelengkapan suatu harga sekuritas dalam 

merespon informasi yang relevan. Dalam pasar modal yang efisien, Harga suatu 

saham pasti telah mencerminkan seluruh informasi yang berkaitan dengan 

aktivitas manajemen dan prospek perusahaan di masa yang akan datang, dan 

ketika muncul informasi baru  tentang perusahaan tersebut maka harga saham 

akan spontan berubah mencerminkan adanya informasi baru tersebut.  

Perubahan tingkat suku bunga bank sentral, keadaan ekonomi global, tingkat  

harga energi dunia, dan kestabilan  politik suatu negara merupakan beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi harga saham (Blanchard,2006).  

Dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham maka kita dapat 

menganalisis pengaruhnya terhadap return saham. Dengan begitu kita dapat 

melihat pengaruh PBV, return market, harga minyak dunia, dan inflasi terhadap 

return saham. Menurut Yasmiadi (2011) dalam penelitian Analisis Pengaruh 

Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga, Harga Minyak dan Harga Emas terhadap Return 

Saham. Penelitian ini menyimpulkan variabel inflasi dan nilai tukar tidak 

mempunyai pengaruh terhadap return saham sedangkan variabel suku 

bunga,harga minyak dan harga emas mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham. Penelitian yang dilakukan Pudyastuti (2000) dalam 

penelitian Analisis Pengaruh return pasar, Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga 

Deposito terhadap return Saham. Hasil temuan dari penelitian ini adalah return 

pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham,dan penulis 
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menyimpulkan return pasar, tingkat inflasi dan tingkat bunga deposito 

berpengaruh terhadap return saham sektor industri dasar dan kimia. Berdasarkan 

pada kajian pustaka di atas maka disusun kerangka pikir penelitian ini sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Pemikiran 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta 

kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis yang 

diajukan oleh penulis adalah :  

Ha = Diduga adanya pengaruh PBV , return market, harga minyak dunia dan 

inflasi terhadap return saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012”. 

 

 

-PBV (Price Book Value ) 

X1 

-return market  X2 

-Harga Minyak Dunia X3 

-Inflasi X4 

 

return Saham 


