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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis yang melanda Eropa dan Amerika Serikat tahun 2008 berimbas

sampai saat ini, hal ini sangat berpengaruh negatif terhadap permintaan pasokan

bahan mentah pertambangan dunia. Hal ini menyebabkan turunnya permintaan

atas produk-produk industri yang mengakibatkan turunnya produksi perusahaan

dan permintaan pasokan energi, khususnya pasokan batubara. Sementara produksi

batubara semakin hari semakin meningkat yang mengakibatkan turunnya harga

batubara dan menurunnya pendapatan perusahaan pertambangan batubara.

Sebagai gambaran tingkat produksi dan permintaan ekspor dan domestik untuk

tahun 2011 hingga 2014 nampak seperti dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Tingkat Produksi dan Permintaan Ekspor, Domestik dan Harga Batubara

Tahun 2011-2014

2011 2012 2013 2014
Produksi 353 383 421 435

Ekspor 272 304 349 359

Domestik 80 79 72 76

HBA $ 118,40 $ 95,48 $ 82.92 $ 74,11

Sumber : www.minerba.esdm.go.id *dalam juta ton

Dari Tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa harga batubara dari tahun

ketahun semakin menurun. Penurunan harga batubara dunia disebabkan karena
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kelebihan suplai dan kapasitas di pasar sehingga mengakibatkan perusahaan

memperbanyak ekspor agar tidak mengalami kerugian atas biaya produksi.

Penurunan harga batubara memberi dampak pada laba perusahaan

batubara sehingga investor cenderung melepas sahamnya karena muncul

pesimisme atas dividen perusahaan batubara sehingga mengakibatkan harga

saham perusahaan batubara turun.

Fenomena ini didukung oleh Perlambatan pertumbuhan ekonomi di RRT

(Republik Rakyat Tiongkok), negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia dan

mitra dagang paling penting bagi Indonesia, membawa dampak-dampak negatif

karena permintaan akan produk-produk ekspor Indonesia menurun tajam dan

menyebabkan tekanan pada neraca perdagangan Indonesia serta nilai tukar rupiah.

Sementara itu, para eksporter Indonesia bergantung pada permintaan import

batubara dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok) sehingga mengalami penurunan

pendapatan. (www.indonesia-investments.com)

Penurunan harga batubara dunia saat ini, disebabkan karena kelebihan

suplai dan kelebihan kapasitas di pasar. Hal ini juga dipengaruhi perubahan harga

minyak dunia sehingga mempengaruhi harga batubara karena minyak dunia

merupakan salah satu sumber energi pengganti batubara. Sebagai gambaran

permintaan ekspor dan impor minyak serta harga minyak dunia untuk tahun 2011

hingga 2014 nampak seperti dalam tabel 1.2 berikut :
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Tabel 1.2
Tingkat Produksi dan Permintaan Ekspor, Impor dan Harga Minyak

Tahun 2011-2014

2011 2012 2013 2014
Produksi 70.63 71.76 73.55 87.19

Permintaan 202.70 226.47 228.81 234.56

Ekspor 31.54 29.94 42.40 37.73

Impor 163.61 184.65 197.66 178.2

Harga
Minyak

$ 91,39 $ 88,39 $ 92,41 $ 89,09

Dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa harga minyak cukup stabil

namun karena terus terdepresiasinya rupiah terhadap dollar hal ini mengakibatkan

harga-harga kebutuhan pokok juga naik. Dapat terlihat bahwa pada tahun 2014

permintaan akan minyak menurun hal ini disebabkan pembatasan ekspor oleh

pemerintah Indonesia. (www.detik.com)

Menurut Jatirosa (2014) harga minyak dunia merupakan faktor yang

mempengaruhi kondisi pada saham sektor pertambangan. Barang-barang tambang

yang didominasi oleh jenis barang yang dapat dijadikan sumber energi merupakan

substitusi dari minyak. Sehingga pergerakan minyak dunia akan diikuti oleh harga

saham sektor pertambangan. Sebagai gambaran ekspor batubara dan minyak

indonsia untuk tahun 2011 hingga 2014 nampak seperti dalam gambar 1.1 berikut:

Sumber : www.pertamina.com *dalam juta barel
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Gambar 1.1
Harga Minyak Dunia dan Permintaan Ekspor Batubara Tahun 2011-2014

Sumber : www.minerba.esdm.go.id (data diolah)

Dapat terlihat pada gambar 1.1 permintaan ekspor batubara di Indonesia

sangatlah tinggi. Hal ini akibat dari penurunan harga batubara sehingga

permintaan atas ekspor batubara naik. Fenomena ini didukung oleh harga minyak

dunia yang cenderung stabil dari tahun 2011 sampai 2014, sehingga menyebabkan

permintaan akan barang substitusinya yaitu batubara mengalami kenaikan.

Hampir seluruh kegiatan produksi di dunia bergantung kepada minyak

mentah. Minyak mentah sebagai sumber energi dalam proses produksi, akan

mampu mempengaruhi pergerakan harga saham selain melalui harga minyak yang

menentukan biaya produksi, harga minyak mentah sebagai komoditi investasi

dapat mempengaruhi keinginan investor dalam berinvestasi di pasar saham.

Volatilitas harga minyak cenderung memberikan dampak yang negatif terhadap

kinerja sektor industri, dimana dengan meningkatnya harga minyak akan
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membuat  naiknya  biaya produksi  suatu  perusahaan  dan  berdampak  pada

naiknya harga jual produk (Kuntjoro, 2008).

Fluktuasi harga minyak mempunyai dampak pada makro ekonomi suatu

negara. Misalnya, bagi negara pengekspor neto (ekspor minyaknya lebih besar

dari pada impor minyaknya), kenaikan harga langsung menaikkan pendapatan

nasional riil melalui pendapatan ekspor yang lebih besar. Sebaliknya bagi negara

pengimpor neto minyak, naiknya harga minyak menyebabkan naiknya harga-

harga domestik dan juga inflasi. Inflasi akan menurunkan permintaan barang non

minyak dan menurunkan investasi di negara importir neto minyak. Produsen akan

mengurangi output. Output yang menurun akan mengurangi pendapatan pajak dan

defisit anggaran naik.

Harga minyak dunia merupakan faktor yang mempengaruhi  kondisi pada

saham sektor pertambangan. Barang-barang tambang yang didominasi oleh jenis

barang yang dapat dijadikan sumber energi merupakan barang subsitusi dari

minyak dunia tersebut. Sehingga pergerakan harga minyak dunia juga akan di

ikuti oleh harga saham sektor pertambangan. Hal ini diperkuat oleh hasil

penelitian yang dilakukan oleh Jung dan Ratti (2007) yang mengatakan adanya

hubungan positif antara harga minyak dunia dengan indeks harga saham.

Meningkatnya harga minyak dunia yang juga diikuti kenaikan harga barang-

barang hasil tambang meningkatkan pendapatan perusahaan. Peningkatan

pendapatan pada perusahaan dapat menggerakkan  harga saham lewat sentimen

positif investor. Sehingga indeks harga saham sektor pertambangan ikut

meningkat mengikuti peningkatan harga minyak dunia.
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Sektor pertambangan tidak hanya memiliki tingkat ketergantungan yang

tinggi pada fluktuasi minyak dunia, perusahaan pertambangan juga bergantung

pada teknologi, modal asing dan bahan-bahan impor. Perusahaan pertambangan

melakukan aktifitas internasional perdagangan internasional yang relatif tinggi

lewat ekspor hasil tambang. Dengan demikian perusahaan pertambangan sangat

sensitif pada perubahan nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar berpotensi mempengaruhi

kondisi internal pada perusahaan yang akhirnya dapat menimbulkan resiko

kerugian pada perusahaan. Terdepresiasinya nilai tukar rupiah juga dapat

menyebabkan nilai utang perusahaan dan biaya produksi juga akan mengalami

peningkatan yang tinggi jika dinilai dengan rupiah. Menurut Sunariyah

(2006:156), menurunnya nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor bahan baku

dan meningkatkan suku bunga. Walaupun dapat meningkatkan nilai ekspor,

menurunnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing memiliki pengaruh

negatif terhadap ekonomi dan pasar modal.

Transaksi pada pasar modal dipengaruhi oleh beberapa pihak terkait

seperti stakeholder, produsen pesaing, distributor, konsumen, investor maupun

badan usaha, demikian juga pihak yang memegang peran penting yaitu

pemerintah sebagai pembuat kebijakan ekonomi. Oleh sebab itu, pasar modal

sensitif atas perubahan indikator makro ekonomi yaitu tingkat inflasi sehingga

mempengaruhi minat investor dalam berinvestasi (Mankiw, 2000:434). Ketika

perekonomian suatu negara menguat ditandai oleh tingkat inflasi yang

stabil/rendah maka kondisi ini akan menarik investor untuk melakukan lebih

banyak investasi. Namun sebaliknya, apabila perekonomian negara melemah
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ditandai dengan kenaikan tingkat inflasi yang tinggi sehingga menurunkan minat

investor.

Almilia (2004) dalam Widjojo (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi

inflasi maka semakin menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan. Turunnya

profit perusahaan adalah informasi yang buruk bagi para investor di bursa saham

yang mengakibatkan turunnya harga saham perusahaan tersebut.

Terdapat 2 hal yang menarik untuk dicermati dalam perdagangan saham

dibursa saham, yaitu harga saham atau return saham serta likuiditas saham

(volume perdagangan dan frekuensi perdagangan saham) (Cooper, dalam Conroy

at el, 1990). Kedua hal tersebut merupakan ukuran dari kinerja suatu saham,

banyak hal yang mempengaruhi naik turunnya suatu saham. Banyak hal

mempengaruhi naik turunnya kinerja saham diantaranya adalah faktor makro

ekonomi seperti inflasi, nilai tukar dan suku bunga sebagaimana yang ditemukan

oleh Tiratap dan Nitayagasewat (1999). Tiratap dan Nitayagasewat menyatakan

bahwa terdapat sensitivitas perusahaan terhadap variabel makro ekonomi yang

disebut resiko sistematik perusahaan yang diperoleh dengan melakukan regresi

antara return saham perusahaan dengan variabel makro ekonomi tersebut.

Menurut Samsul (2006:45), perubahan satu variabel makro ekonomi

memiliki dampak yang berbeda terhadap harga saham, yaitu suatu saham dapat

terkena dampak positif sedangkan saham lainnya terkena dampak negatif.

Misalnya, perusahaan yang berorientasi impor, depresiasi kurs rupiah terhadap

dollar Amerika yang tajam akan berdampak negatif terhadap harga saham

perusahaan. Sementara itu, perusahaan yang berorientasi ekspor akan menerima
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dampak positif dari depresiasi kurs rupiah terhadap dollar Amerika. Ini berarti

harga saham yang terkena dampak negatif akan mengalami penurunan di Bursa

Efek Indonesia (BEI).

Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan  pergerakan

harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator trend bursa saham yang

menggambarkan kondisi pasar pada suatu kondisi tertentu,  apakah pasar sedang

aktif atau lesu. Pergerakan indeks menjadi indikator  penting bagi para investor

untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan, atau membeli saham

dalam jumlah tertentu. Termasuk dalam mencari keuntungan melalui investasi

harus dengan jalan yang baik. Agar terhindar dari kebathilan. Seperti yang

dijelaskan dalam Surat-Al Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi :

               
             

     
278. Ya< a<yyuhal-laz|i<na a<manuttaqullaha wa z|aru< ma baqiya minar-riba< in
kuntum mu’minii<n
279. Fa il lam taf’alu< fa’z|anu< bih}arbim minalla<hi wa rasu<lih, wa in tub’tum fa
lakum ru’u<su amwa<likum, la< taz}limu<na wa la< tuz}lamu<n

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang
beriman. .Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu
bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak
Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.(QS 2:278-279, Departemen Agama RI,
2008:76)
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Dalam ayat ini menghubungkan keimamanan orang-orang yang beriman

untuk menjauhi dan meninggalkan sisa-sisa riba, mereka bukanlah orang-orang

yang beriman kecuali jika mereka bertaqwa kepada Allah dan meninggalkan sisa-

sisa riba (Quthb, 2000:386). Jika dihubungkan dengan konteks ini maka pasar

modal syariah adalah instrument yang terhindar dari riba karena index-indexnya

sudah sesuai dengan syariat islam.

Di Indonesia, tonggak awal yang berkaitan dengan pembuatan peraturan

pasar modal syariah bisa dikatakan baru dimulai pada tahun 2001, yakni

bersamaan dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001

tentang pedoman investasi untuk reksadana syariah. Kemudian diikuti oleh fatwa

DSN-MUI tahun 2002 tentang obligasi syariah, serta nota kesepahaman Badan

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) degan DSN-MUI tentang pembentukan

pasar modal yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Nasarudin dan Surya,

2004:205).

Khusus untuk penentuan saham syariah, selain ketentuan-ketentuan

syariah harus terpenuhi, ada ketentuan lain yang ditetapkan DSN dalam

menentukan saham mana yang berhak atau tidak berhak masuk indeks syariah

(Jakarta Islamic Index). Ketentuan-ketentuan tersebut didasarkan pada (Huda dan

Nasution, 2007:56):

1. Jenis usaha;  jenis usaha utama tidak bertentangan dengan prinsip syariah

dan sudah tercatat lebih dari 3  bulan.

2. Laporan keuangan; laporan keuangan tahunan atau semester memiliki

rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal 90%.
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Sumber : www.ojk.go.id

3. Kapitalisasi pasar; memilih 60 saham dengan urutan rata-rata kapitalisasi

pasar terbesar selama satu tahun terakhir.

4. Likuiditas; memilih 30 saham berdasarkan likuiditas nilai perdagangan

terbesar selama satu tahun terakhir.

Saham syariah yang menjadi konstituen JII terdiri dari 30 saham yang

merupakan saham-saham syariah paling likuid dan memiliki kapitalisasi pasar

yang besar. BEI melakukan review JII setiap 6 bulan, yang disesuaikan dengan

periode penerbitan dan telah diseleksi oleh DES (Daftar Efek Syariah) oleh

Bapepam & LK. (Sutedi, 2011:71). Sebagai gambaran nilai index saham syariah

dalam Jakarta Islamic Index (JII) untuk tahun 2011 hingga 2014 nampak seperti

dalam tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Kinerja Index Saham Syariah dalam JII

Tahun 2011-2014

No Tahun Index JII Kapitalisasi Pasar JII %

1. 2011 537,03 1,414,983.81 40.00

2. 2012 594,79 1,671,004.24 40.49

3. 2013 585,11 1,672,099,91 39,63

4. 2014 691.04 1.944.530.00 45.79

Dari tabel 1.1 dapat dilihat Keberadaan kelompok saham-saham syariah

dalam Jakarta Islamic Index (JII) relatif masih baru, namun jumlah saham yang

beredar semakin banyak, dilihat dari tahun ke tahun index saham syariah dalam

kelompok Jakarta Islamic Index (JII) menunjukan nilai yang terus naik.
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Dalam index di Jakarta Islamic Index (JII) terdapat 2 sektor komoditi

utama pertanian dan pertambangan. dalam hal ini penulis fokus disektor

pertambangan sektor pertambangan adalah sektor yang paling menarik karena

selalu diminati investor dan merupakan salah satu sumber energi dan bahan

eksport komoditi utama negara sekaligus memberikan peluang untuk

mendapatkan keuntungan yang maksimal karena memegang kendali dalam sektor

perekonomian, seperti bahan bakar minyak yang merupakan kebutuhan pokok.

namun sektor ini juga yang paling rawan terkena likuid karena akhir-akhir ini

terjadi fluktuatif harga komoditi sektor pertambangan bahkan semakin

menunjukkan penurunan pada akhir tahun 2014 ini. Sebagai gambaran Harga rata-

rata batubara dan minyak dunia untuk tahun 2011 hingga 2014 nampak seperti

dalam tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Harga Rata-Rata Batubara dan Minyak Dunia

Tahun 2011-2014

No Tahun Harga Batubara
Acuan ($)

Harga Minyak
Dunia ($)

1. 2011 $ 118,40 $ 91,39

2. 2012 $ 95,48 $ 88,39

3. 2013 $ 82.92 $ 92,41

4. 2014 $ 74,11 $ 89,09

Sumber : www.minerba.esdm.go.id

Dalam dunia pertambangan sendiri Indonesia memang dikenal sebagai

negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.

Indonesia menempati posisi produsen terbesar kedua untuk komoditi timah, posisi
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terbesar keempat untuk komoditi tembaga, posisi kelima untuk komoditi nikel,

posisi terbesar ketujuh untuk komoditi emas, dan posisi kedelapan untuk komoditi

batubara. Dengan kapasitas produksi yang besar ini sektor pertambangan menjadi

salah satu favorit saham komoditi di pasar modal yang diminati investor.

Sedangkan minyak merupakan subsitusi sumber daya energi utama dalam proses

industri.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang bagus di

sektor pasar modal namun di sektor makro mengalami kenaikan seperti tingkat

inflasi tahun 2011 memiliki rata-rata sebesar 3.79 persen kemudian mengalami

kenaikan drastis menjadi rata-rata 8.30 persen pada 2013 dan kemudian turun

menjadi rata-rata 7.32 persen pada 2014. Dari sisi nilai tukar rupiah terhadap

dollar dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami depresiasi nilai tukar dari

tahun 2011 sebesar 9100 menjadi 9700 pada tahun 2012. pada tahun 2014

mengalami depresiasi sebesar 30 % menjadi 12.500. Meskipun kurs dan inflasi

Indonesia mengalami kemerosotan namun peminat investasi di Indonesia tetap

tinggi dilihat dari Nilai IHSG tahun 2014 sebesar 5200. Sebagai gambaran

perkembangan inflasi, kurs dan IHSG tahun 2011 - 2014 diambil setiap tanggal 31

Desember masing-masing tahun. Data tersebut dapat dilihat pada di tabel 1.3

dibawah ini
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Tabel 1.5
Perkembangan Inflasi, Kurs dan IHSG di Indonesia

Tahun 2011-2014

No Tahun Inflasi (%) Kurs ($) IHSG

1. 2011 3.79 9.100 3800

2. 2012 4.30 9.700 4300

3. 2013 8.30 12.200 4250

4. 2014 7.32 12.500 5200

Sumber : (www.bi.go.id), (www.idx.co.id)

Return saham yang akan didapatkan oleh para investor setiap waktu akan

selalu berubah sesuai dengan perubahan harga dan kinerja perusahaan. Dalam

pemilihan investasi pada perusahaan yang memiliki kinerja yang baik merupakan

suatu langkah awal yang dilakukan investor dalam menaruh investasinya. Sebagai

gambaran dapat dilihat tabel 1.4 tentang kinerja perusahaan batubara berdasarkan

return sahamnya.

Tabel 1.6
Return Saham Perusahaan Batubara

Tahun 2011-2014

Tahun 2011 2012 2013 2014

No Index Rp % Rp % Rp % Rp %

1 PTBA -5600 -0.24 -2250 -0.13 -4900 -0.32 2300 0.23

2 ITMG -12100 -0.23 2900 0.07 -13050 -0.31 -13125 -0.46

3 ADRO -780 -0.30 -180 -0.10 -500 -0.31 -50 -0.05

4 HRUM -2150 -0.23 -850 -0.12 -3250 -0.54 -1090 -0.40

Sumber : www.sahamok.com
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Dari Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa kinerja perusahaan berkaitan dengan

tinggi rendahnya return saham. Return saham sangat dipengaruhi oleh berbagai

macam faktor seperti faktor fundamental dan faktor eksternal. Faktor fundamental

adalah berbagai macam faktor internal yang dapat mempengaruhi pasar, seperti

misalnya kinerja keuangan suatu perusahaan yang mengeluarkan saham

sedangkan faktor eksternal adalah berbagai macam elemen global yang ikut

mempengaruhi pergerakan pasar, seperti misalnya adalah perubahan inflasi, nilai

tukar, perubahan tingkat bunga secara umum dan lain sebagainya.

Keuntungan dalam berinvestasi di pasar modal adalah mendapatkan laba

capital yaitu keuntungan atas jual beli saham,berupa selisih harga antara nilai jual

lebih tinggi dan nilai beli sahamnya ,dividen yaitu bagian keuntungan perusahaan

yang dibagikan kepada pemegang saham. Kerugian yang mungkin adalah

likuiditas dimana nilai likuiditas perusahaan lebih rendah dari harga beli saham.

Tujuan utama investor adalah untuk mendapatkan tingkat keuntungan dan

pengembalian yang optimal. Namun perlu diketahui keuntungan maksimal

berbanding lurus dengan risiko yang dihadapi. Investor sebelum menaruh

investasinya harus memperhitungan faktor-faktor yang mungkin dihadapinya.

salah satunya dengan melihat laporan keuangan perusahaan.

Laporan Keuangan merupakan sebuah informasi yang penting bagi

investor dalam mengambil keputusan investasi. Manfaat laporan keuangan

tersebut menjadi optimal bagi investor apabila investor dapat menganalisis lebih

lanjut melalui analisa rasio keuangan (Penman, 1991). Horigan (1965) dalam

(Tuasikal, 2001) menyatakan bahwa rasio keuangan berguna untuk memprediksi
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kesulitan keuangan perusahaan,hasil operasi, kondisi keuangan perusahaan saat

ini dan pada masa mendatang, serta sebagai pedoman bagi investor mengenai

kinerja masa lalu dan masa mendatang.

Tinggi rendahnya minat seorang investor dalam melakukan investasi

saham di pengaruhi oleh nilai saham dipasar modal. Menurut Adib (2006:51)

tinggi rendahnya nilai saham tercermin pada kinerja perusahaan yang tercermin

pada kinerja keuangan suatu perusahaan. Sebagai alat untuk memperoleh

informasi dan sebagai bahan pertimbangan investor memerlukan data guna

mempertimbangkan keputusan dalam berinvestasi, salah satunya menggunakan

data laporan keuangan perusahaan. Menurut Abid Djazuli (2006) informasi yang

jelas tentang kinerja keuangan perusahaan, manajemen perusahaan, kondisi

ekonomi makro dan informasi yang relevan lainnya dapat digunakan untuk

menilai saham secara akurat.

Perusahaan batubara yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) ada 20

perusahaan, namun perusahaan yang masuk kriteria perusahaan yang dinyatakan

layak masuk Jakarta Islamic Index (JII) hanya 4 perusahaan. Maka diambil

sampel dalam penelitian ini adalah 4 Perusahaan Batubara yang ada di sektor

pertambangan di index (JII) Jakarta Islamic Index yaitu PT Adaro Energi Tbk, PT

Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, Harum Energy Tbk dan PT Indo

Tambangraya Megah Tbk. Dengan melihat daftar perusahaan yang ada di Jakarta

Islamic Index (JII) selama periode juni 2011 sampai mei 2014. Variabel

independen dalam penulisan ini yaitu Harga minyak dunia, Inflasi dan Nilai tukar

dan Variabel dependen yaitu return saham batubara.
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Dari Uraian diatas penelitian ini dibuat untuk melihat apakah terdapat

pengaruh antara harga minyak dunia, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap return

saham pada sektor pertambangan di Jakarta Islamic Index tahun 2011-2014.

Berdasarkan penjelasan diatas maka judul dari penulisan ini adalah Pengaruh

Harga minyak dunia, Inflasi, Nilai tukar rupiah terhadap return saham perusahaan

batubara yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) periode 2011-2014

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang

dapat diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah harga minyak dunia, inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara

parsial terhadap return saham batubara ?

2. Apakah harga minyak dunia, inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh secara

simultan terhadap return saham batubara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan mengetahui perkembangan harga minyak dunia,

inflasi dan nilai tukar rupiah saat ini apakah mempunyai pengaruh signifikan

secara parsial terhadap return saham batubara

2. Untuk menganalisa dan mengetahui perkembangan harga minyak dunia,

inflasi dan nilai tukar rupiah saat ini apakah mempunyai pengaruh signifikan

secara simultan terhadap return saham batubara
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1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, informasi dan tambahan

pengetahuan kepada beberapa pihak yang berkepentingan antara lain sebagai

berikut :

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan

ilmu pengetahuan mengenai substitusi batubara yaitu minyak dunia.

terhadap return saham batubara.

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

yang akan memulai investasi dipasar modal mengenai prospek kedepannya

saham disektor pertambangan khususnya batubara sehingga masyarakat

bisa mengetahui keuntungan yang diharapkan melalui return sahamnya

melalui variabel makro ekonomi dan non ekonomi.

3. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi ataupun

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam hal penelitian

yang berkaitan dengan Harga minyak dunia, Inflasi, Nilai tukar dunia dan

return saham batubara.

1.5. Sistematika Skripsi

Penentuan sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam

menyusun dan mempelajari bagian-bagian dari seluruh rangkaian penelitian

skripsi. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
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BAB I :   PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi

dasar dari penelitian skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II:   TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan konsep dan teori yang berkaitan dengan judul

dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selain itu, pada

bagian ini juga akan disampaikan penelitian sebelumnya yang berkaitan

dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini juga disampaikan

mengenai model analisis yang digunakan serta di akhir bab ini disajikan

kerangka berfikir penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis.

Bagian-bagian dari metode penelitian ini terdiri dari pendekatan

penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan

teknik analisis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai inti dari penulisan skripsi dimana menganalisis

hasil dari penelitian yang dilakukan dari data yang diperoleh maupun

dari hasil pengolahan data yang dilakukan penulis. Adapun bagian-

bagian dari bab ini terdiri dari gambaran umum subjek dan objek

penelitian, hasil analisis, dan intepretasi.
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BAB V:  SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini dimana

terdiri dari simpulan mengenai hasil dari penelitian dan saran yang

berkaitan dengan hasil pembahasan.
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