
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Dalam hal bagaimana terjadinya perkembangan dalam negara 

khususnya perkembangan pada lingkup perekonomian, pada 

perekonomian Indonesia hingga tahun 2018 perkembangannya 

didukung oleh sektor Industri khususnya pada Industri Manufaktur. 

Kementrian perindustrian pada tahun 2018 menyampaikan bahwa 

industri Manufaktur ini sendiri mempunyai kontribusi yang cukup tinggi 

bagi perkembangan dan pertumbuhan perekonomian negara di 

Indonesia hingga saat ini. Mengubah bahan mentah / barang belum siap 

pakai (bahan baku, komponen, atau barang lainnya) menjadi barang jadi 

yang memenuhi standar sertifikasi untuk kemudian dijual dalam skala 

besar dan hasilnya tersebut siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas, 

merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

manufaktur pada umumnya. Sekumpulan dari perusahaan-perusahaan 

yang beroperasi dibidang manufaktur inilah yang kemudian membentuk 

Industri Manufaktur.  

 Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sektor industri khususnya 

sektor industri manufaktur merupakan sektor penyumbang terbesar 

dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat 

dari tingkat persentase kontribusi sektor industri seperti dilansir oleh 



2 
 

 
 

kementrian perindustrian dalam salah satu artikelnya ditahun 2018, 

dimana pada tahun 2018 tersebut industri manufaktur menempati posisi 

pertama sebagai sektor penyumbang pembangunan terbesar dalam 

perkenomian Indonesia yaitu pada tahun tersebut mencapai tingkat 

persentase sebesar 20.5%.   

 Pada sektor industri manufaktur sendiri berdasarkan BEI (Bursa 

Efek Indonesia) seperti yang tencantum pada Sahamok.com, 

didalamnya terbagi-bagi lagi menjadi beberapa subsektor yaitu 

diantaranya ada sektor industri dasar & kimia, sektor aneka indutsri, dan 

sektor indusri barang konsumsi. Dari ketiga sektor ini didalamnya 

terdapat beberapa subsektor lagi, namun subsektor yang dikatakan 

paling mempunyai pertumbuhan paling besar dan paling berkontribusi 

pada perkembangan Indonesia di tahun 2017 yaitu adalah pada 

subsektor industri logam dasar dan sejenisnya. Pada tahun 2017, dilansir 

dari kementrian perindustrian ditemukan bahwa perkembangan dari 

industri logam dasar dan sejenisnya khususnya pada triwulan ketiga 

mencapai pertumbuhan tertinggi dibandingkan industri lainnya yaitu 

hingga mencapai angka 10,60%. Hal ini mendorong antusias pemerintah 

dalam mengembangkan program hilirisasi pada sektor industri logam 

dasar dan sejenisnya ini. Pada artikel resmi dari kementrian 

perindustrian tahun 2018, Direktur industri logam kemenperin Doddy 

Rahardi juga menyatakan bahwa “industri ini perlu untuk didorong terus 
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perkembangannya karena sangat berpengaruh dalam perkembangan 

industri manufaktur Indonesia.”  

 Disampaikan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) 

ditahun 2018, bahwa Indonesia saat ini mulai beralih dari negara yang 

Commodity Based menjadi Manufactur Based dan diketahui bahwa 

industri logam dasar dan sejenisnya mempunyai peran yang cukup besar 

dalam pembangunan negara dan perkembangan perekonomiannya 

tersebut. Hal ini dikarenakan logam dasar yang menjadi bahan baku 

utama dari setiap kegiatan industri serta kontruksi suatu negara, 

sehingga dari kebutuhan atas bahan logam inilah yang kemudian 

menyebabkan pertumbuhan dari industri logam dasar dan sejenisnya 

dinegara manapun akan mempunyai pengaruh yang cukup besar pada 

pertumbuhan dan pembangunan yang ada pada negara tersebut. 

 Sektor industri sendiri, khususnya pada sektor industri logam 

dasar dan sejenisnya tidak hanya mempengaruhi kondisi perekonomian 

di Indonesia, namun pula juga dipengaruhi oleh kondisi dari 

perekonomian di Indonesia itu sendiri. Kondisi dari setiap sektor 

industri tentunya akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal dari industri tersebut. Dalam hal ini kondisi makro ekonomi 

di Indonesia sebagai faktor eksternalnya, tentunya akan mempengaruhi 

pula bagaimana perkembangan dari setiap usaha pada setiap sektor 

perekonomian yang ada. Sebagai bagian dari MEA (Masyarakat 

Ekonomi Asean), khususnya bagi para kaum muda Indonesia adalah hal 
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yang penting untuk memahami garis besar dari kondisi makro ekonomi 

yang ada dinegara kita sendiri. Dengan adanya pemahaman atas kondisi 

makro ekonomi ini, akan turut membantu kita dalam pembuatan dan 

pengambilan keputusan investasi. Dalam hal ini, pemahaman atas 

informasi-informasi tersebut akan mempermudah kita sebagai investor 

dalam melakukan pengambilan keputusan investasi di masa yang akan 

datang. Menurut Tandelilin (2001:211) seperti tercantum dalam jurnal 

milik Ardelia Rezeki Harsono dan Saparila Worokinasih (2018) 

dinyatakan bahwa, “Indikator makro ekonomi yang menjadi faktor 

pertimbangan dalam pembuatan keputusan investasi secara umum yaitu 

diantaranya terdiri dari tingkat inflasi, fluktuasi tingkat suku bunga, 

nilai kurs tukar Rupiah dan pertumbuhan PDB negara tersebut terhadap 

indeks harga saham gabungan (IHSG) ”. Secara umum, indikator-

indikator tersebut dipakai untuk mengetahui peran dan hubungannya 

dengan pengambilan keputusan investasi yang lingkupnya menyeluruh. 

Sederhananya, penjelasan tersebut menjelaskan bahwa pengaruh 

indikator-indikator yang umum dipakai tersebut adalah untuk 

keputusan investasi secara luas dan mencakup seluruh sektor industri 

yang ada di Indonesia. Melihat dari kondisi yang disampaikan diawal, 

dimana sektor industri manufaktur khususnya pada subsektor industri 

logam dasar dan sejenisnya adalah sektor yang menjadi penyumbang 

terbesar dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, kita perlu 

lebih melihat secara spesifik dalam subsektor industri ini. Untuk dapat 
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melihat lebih spesifik terhadap sektor industri ini sendiri, tentunya 

selain mengamati kondisi makroekonomi, kita juga perlu melihat 

indikator lainnya atau faktor apa yang kemudian akan berpengaruh 

secara langsung terhadap perkembangan dalam sektor industri logam 

dasar dan sejenisnya tersebut. Salah satu contoh indikator yang paling 

mencolok pengaruhnya pada aktivitas industri logam dasar dan 

sejenisnya yaitu minyak. Alasannya yaitu minyak umumnya 

dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar dan energi dalam jalannya 

aktivitas pada sektor industri khususnya pada sektor industri logam 

dasar dan sejenisnya. Tentunya dengan dibutuhkannya minyak tersebut 

sebagai sumber energi dalam jalannya aktivitas industri, maka 

kebutuhan akan minyak ini kemudian akan menimbulkan biaya dan 

beban operasional pada industri tersebut. Besar dari biaya ini kemudian 

akan bergantung pada harga minyak, yang kemudian akan 

mempengaruhi seberapa besar perolehan laba yang dapat diperoleh 

setiap perusahaan yang berjalan dalam industri logam dasar dan 

sejenisnya.  

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, secara sederhana dapat 

dijelaskan bahwa sebagai seorang investor dalam membuat dan 

mengambil keputusan untuk penanaman investasi pada suatu sektor 

industri, kita perlu melihat kondisi makro ekonomi Indonesia seperti 

tingkat inflasi, tingkat suku bunga, kurs nilai tukar mata uang Rupiah 

terhadap Dollar AS,yang melandasi serta memberikan gambaran umum 
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mengenai kondisi ekonomi dari negara saat itu. Selain itu, kita juga 

perlu untuk mempertimbangkan dan melihat pada hal-hal yang secara 

langsung mempengaruhi pergerakan harga saham dalam sektor industri 

yang sedang kita amati misalnya melalui pengamatan pada harga 

minyak dan pergerakan dari tingkat return saham pada sektor tersebut. 

Pergerakan return dan harga saham sendiri nilainya dipengaruhi oleh 

besarnya tingkat permintan dan penawaran dari para investor atas 

saham tersebut, sedangkan naik turun permintaan dan penawaran atas 

saham juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, tingkat suku 

bunga, tingkat inflasi dan harga minyak sebagai contohnya. 

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa dalam jalannya 

aktivitas industri, harga minyak merupakan salah satu faktor yang 

cukup penting. Hal ini dikarenakan minyak yang digunakan sebagai 

sumber energi merupakan salah satu faktor yang logikanya memiliki 

pengaruh besar dalam jalannya industri logam dasar dan sejenisnya itu 

sendiri. Hal ini dikarenakan minyak dan gas yang menjadi tumpuan dari 

berjalannya aktivitas operasional pada industri logam dasar yaitu 

sebagai sumber energi untuk menggerakan mesin produksi, bahan 

bakar untuk melelehkan biji besi dan bahan mentah lainnya, serta untuk 

segala bentuk manfaat lainnya dalam jalannya industri tersebut. 

Berdasarkan dari dua hasil penelitian yang dikutip dari jurnal milik 

Yuswandy Yodey yaitu diantaranya penelitan yang dilakukan oleh 

McSweeney dkk (2008), menyatakan bahwa “Kenaikan harga saham 
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pada sektor industri energi didorong oleh kenaikan harga minyak”. Ada 

pula penelittian yang dilakukan oleh Kilian dan Park(2007) yang juga 

saya kutip dari jurnal milik Yuswandy Yodey menunjukkan bahwa 

“Harga minyak dunia mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

pergerakan indeks bursa saham”. Penelitian terdahulu ini mendukung 

pernyataan bahwa harga minyak disini memang cukup berpengaruh 

kaitannya dengan saham sendiri baik itu pada harga, indeks maupun 

tingkat returnnya. Berikut grafik fluktuasi harga minyak dunia selama 

tahun 2014-2018 : 

  

Gambar 1.1. Grafik Harga Minyak Dunia (WTI)  

 Tahun 2014-2018 

Sumber: Data Sekunder diolah (2019) 

Tingkat suku bunga atau BI Rate menurut Bank Indonesia yaitu 

“Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

kemudian diumumkan kepada publik untuk menggambarkan sikap atau 
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stance kebijaakan moneter yang sedang berlaku”. Suku bunga juga 

diketahui mempunyai pengaruh dalam perubahan tingkat fluktuasi 

harga saham di Bursa Efek, salah satunya pada saham sektor industri 

logam dan sejenisnya. Berdasarkan penelitian milik (Tandelilin,2010) 

seperti yang tercantum pada jurnal milik Ardelia Rezeki Harsono dan 

Saparila Worokinasih (2018), “Tingkat suku bunga dan harga saham 

memiliki hubungan yang negatif . Hubungan negatif ini dimaksudkan 

yaitu, kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan pertama akan 

menyebabkan nilai Rupiah meningkat. Akibatnya, investor akan lebih 

tertarik untuk menabung dibank dan kesempatan untuk berinvestasi 

kemudian menjadi kurang menarik. Pada akhirnnya, harga saham akan 

mengalami penurunan saat suku bunga mengalami peningkatan dan 

begitu pula sebaliknya”. Selain itu berdasarkan penelitian milik 

Johnson Kennedy (2017), tingkat suku bunga dikatakan berpengaruh 

secara signifikan terhadap return saham pada sektor industri 

manufaktur. Penelitian inilah yang kemudian mendukung pernyataan 

bahwa tingkat suku bunga juga berpengaruh terhadap return saham 

sendiri. Berikut grafik fluktuasi data tingkat suku bunga atau BI rate 

pada tahun 2014-2018 : 



9 
 

 
 

 

Gambar 1.2. Grafik Tingkat Suku Bunga  

  Tahun 2014-2018 

Sumber: Data sekunder diolah kembali (2019) 

Tingkat inflasi, menurut Tandelilin (2010:342) seperti dalam 

jurnal Ardelia Rezeki Harsono dan Saparila Worokinasih (2018) pula, 

pengertian dari inflasi yaitu “Kecenderungan terjadinya peningkatan 

harga-harga produk yang beredar di masyarakat secara keseluruhan.” 

Timbulnya keadaan inflasi disuatu negara tentunya akan menimbulkan 

dampak pada perekonomian disuatu negara. Diduga dari kondisi inflasi 

ini pula, kemudian akan berdampak pada nilai saham dari industri 

logam dasar dan sejenisnya. Hal ini didasari pandangan bahwa 

timbulnya inflasi akan menyebabkan turunnya minat investor dalam 

berinvestasi dimana kemudian akan berpengaruh pada nilai dari tingkat 

harga sahamnya. Menurut Harianto dan Sudomo (2001:14) dalam 

jurnal Ardelia Rezeki Harsono dan Saparila Worokinasih (2018), 
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“Inflasi dan harga saham memiliki hubungan yang negatif.” Hal itu 

dijelaskan dimana adanya inflasi menyebabkan penurunan minat 

investor untuk berinvestasi dikarenakan peningkatan inflasi tersebut 

akan menyebabkan peningkatan beban operasional perusahaan. 

Akibatnya, Laba yang kemudian akan diperoleh perusahaan akan 

menurun pula diakibatkan beban operasional perusahaan yang 

meningkat tersebut.  Penurunan tingkat laba lalu akan menimbulkan 

dampak pada penurunan tingkat dividen yang diterima oleh investor 

saham atau bahkan mungkin akibat dari peningkatan tingkat inflasi ini 

akan menyebabkan dividen tidak dapat dibagikan sebab laba yang 

ditahan akan digunakan untuk menutupi modal kerja. Pernyataan 

bahwa inflasi berpengaruh terhadap saham didukung oleh penelitian 

milik Johnson Kennedy (2017) dimana pada penelitiannya menyatakan 

bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham manufaktur. Berikut grafik fluktuasi data tingkat inflasi yang 

terjadi di Indonesia dari tahun 2014-2018: 
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Gambar 1.3. Grafik Tingkat Inflasi Tahun 2014-2018 

Sumber: Data sekunder diolah kembali (2019) 

Kurs atau nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS juga 

berpengaruh dalam investasi yaitu pada pergerakan harga dan return 

saham. Pengertian Kurs menurut Bank Indonesia yaitu “nilai dari harga 

satu unit mata uang asing apabila dibandingkan dengan mata uang 

dalam negeri, begitupun sebaliknya”. Kurs yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kurs Rupiah terhadap Dollar AS (USD/IDR). Kurs 

dikatakan berpengaruh terhadap perubahan return saham apabila 

dihubungkan dengan aktivitas impor-ekspor. Adanya impor bahan baku 

dari luar negeri kemudian akan menambah biaya untuk bahan baku 

sendiri ataupun kasusnya dapat juga seperti timbulnya nilai tambah 

akibat perbedaan mata uang dari transaksi ekspor. Tentunya dari 

aktivitas ekspor dan impor ini kemudian akan berpengaruh pada tingkat 
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biaya dan laba perusahaan. Tingkat pendapatan perusahaan inilah yang 

kemudian akan berdampak pada perubahan nilai return saham 

perusahaan dan sektor industrinya. Menurut Harianto dan Sudomo 

(2001:15) dalam jurnal Ardelia Rezeki Harsono dan Saparila 

Worokinasih (2018), menyatakan bahwa “hubungan dari nilai kurs 

mata uang Rupiah terhadap return saham dapat berupa hubungan yang 

negatif”. Dimana dengan adanya perlemahan (depresiasi) pada nilai 

tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS Sehingga harga Dollar AS 

menjadi semakin mahal, dampaknya yaitu akan menimbulkan biaya 

impor untuk bahan baku produksi menjadi meningkat. Biaya impor 

yang meningkat akan mengakibatkan penurunan pada tingkat 

pendapatan perusahaan, hal ini dikarenakan untuk pembayaran atas 

aktivitas impor tersebut menggunakan mata uang Dollar AS tersebut. 

Akibat dari depresiasi nilai mata uang Rupiah terhadap Dollar tersebut 

maka jumlah biaya yang perlu dibayarkan untuk pembiayaan impor 

kemudian akan semakin meningkat dan pada akhirnya menyebabkan 

tingkat perolehan laba perusahaan menurun. Tingkat laba yang 

menurun tersebut kemudian akan berdampak pada penurunan 

perolehan dividen oleh para pemegang saham”. Pandangan mengenai 

hubungan pengaruh dari nilai kurs terhadap return ini juga didukung 

dari penelitian milik Adelia Rezeky Harsono dan Saparila Worokinasih 

(2018), yang menyatakan bahwa perubahan nilai Kurs Mata Uang 

Rupiah terhadap Dollar AS berpengaruh signifikan terhadap indeks 
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saham IHSG. Ada juga penelitian dari Mendy Sahetapy dan Johnson 

Kennedy (2017) juga menyatakan bahwa kurs berpengaruh signifikan 

terhadap return saham industri manufaktur. Berikut grafik fluktuasi 

nilai kurs Rupiah terhadap USD dalam periode tahun 2014 -2018 : 

 

Gambar 1.4. Grafik Kurs Rupiah terhadap Dollar AS  

 Tahun 2014-2018 

Sumber: Data Sekunder diolah (2019) 

Pengertian Return sendiri menurut Joegiyanto (2014) yaitu nilai 

yang menggambarkan hasil perolehan dari investasi. Return dibagi 

menjadi return ekspektasi dan return realisasi. Return ekspektasi yaitu 

nilai return yang diharapkkan dimasa yang akan datang, sedangkan 

retun realisasi yaitu nilai return yang berdasarkan data historis atau 

sudah terjadi. Nilai return realisasi inilah yang kemudan digunakan 

sebagai data dalam penelitan ini dengan menggunakan nilai rata-rata 
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geometrik bulanannya yang diolah dari data return harian dari 

perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sektor industri logam 

dasar dan sejenisnya di Indonesia. Melengkapi data dalam penelitan ini, 

berikut grafik fluktuasi data return saham pada sektor industri logam 

dan sejenisnya periode 2014-2018 : 

 

Gambar 1.5. Grafik Return Saham Industri Logam Dasar 

  dan Sejenisnya Tahun 2014-2018 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 
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dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Disini selain penelitian 

ditujukan untuk pengujian, peneliti juga ingin meneliti lebih spesifik 

pada sektor industri yang mempunyai sumbangan terbesar dalam 

perkembangan perekonomian Indonesia pada beberapa tahun terakhir 

ini yaitu pada sektor industri logam dasar dan sejenisnya. Peneliti 

berupaya mencari tahu seberapa signifikan pengaruh dari beberapa 

faktor makro ekonomi dalam perekonomian Indonesia dan juga faktor 

harga minyak mentah terhadap pergerakan nilai return saham dalam 

sektor industri logam dasar dan sejenisnya ini. Data yang akan 

digunakan dalam penelitan ini yaitu data makro ekonomi Indonesia 

(tingkat suku bunga, tingkat infasi dan pergerakan nilai kurs mata uang 

Rupiah),data harga minyak dunia ,serta data return saham sektor 

industri logam dasar dan sejenisnya dalam ruang lingkup penelitian 

selama 5 tahun yaitu periode tahun 2014 – 2018. 

Maka seperti paparan penjelasan latar belakang yang ada diatas,  

Peneliti melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Pengaruh 

Tingkat Harga Minyak, Tingkat Suku Bunga, Tingkat Inflasi, dan 

Kurs Nilai Tukar Mata Uang Rupiah terhadap Return Saham 

Perusahaan Di Sektor Industri Logam Dasar dan Sejenisnya di 

Indonesia ( Periode 2014 – 2018)”. 

 

 



16 
 

 
 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitan ini yaitu diuraikan sebagai berikut: 

1. Apakah perubahan dari Harga Minyak berpengaruh terhadap 

Return Saham di Sektor Industri Logam Dasar dan sejenisnya di 

Indonesia? 

2. Apakah perubahan dari Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI 

Rate) berpengaruh terhadap Return Saham di Sektor Industri 

Logam Dasar dan sejenisnya di Indonesia? 

3. Apakah perubahan dari Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap 

Return Saham di Sektor Industri Logam Dasar dan sejenisnya di 

Indonesia? 

4. Apakah perubahan dari Nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar AS 

berpengaruh pada Return Saham di Sektor Industri Logam Dasar 

dan sejenisnya di Indonesia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitan yaitu diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari perubahan Tingkat Harga 

Minyak pada perubahan Return saham di Sektor Industri Logam 

Dasar dan Sejenisnya di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dari perubahan Tingkat Suku Bunga 

Bank Indonesia (BI Rate) pada perubahan Return Saham di Sektor 

Industri Logam Dasar dan Sejenisnya di Indonesia. 



17 
 

 
 

3. Untuk mengetahui pengaruh dari perubahan Tingkat Inflasi 

Nasional pada perubahan Return Saham di Sektor Industri Logam 

Dasar dan Sejenisnya di Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh dari perubahan Nilai Kurs Mata Uang 

Rupiah terhadap Dollar AS pada perubahan Return Saham di 

Sektor Industri Logam Dasar dan Sejenisnya di Indonesia. 

1.4. Manfaaat Penelitan 

Manfaat atas penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu 

diantaranya: 

1. Manfaaat penelitian bagi akademisi 

Hasil penelitian ini ditujukan untuk dapat memberikan bukti 

empiris mengenai pengaruh dari perubahan harga minyak, 

perubahan tingkat suku bunga, perubahan tingkat inflasi, dan 

perubahan nilai kurs tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS 

pada perubahan return saham di Sektor Industri Logam Dasar dan 

Sejenisnya Indonesia. 

2. Manfaat penelitian bagi praktisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi, acuan dan masukan yang berguna bagi perusahaan 

maupun investor dalam membantu pengambilan keputusan 

menyangkut investasi khususnya pada perusahaan yang ada dalam 

sektor industri logam dasar dan sejenisnya dimasa yang akan 

datang. 
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3. Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian ini bagi peneliti menjadi sebuah media untuk 

menggali pengetahuan lebih dalam lagi tentang teori pengambilan 

keputusan dalam investasi, sekaligus sebagai bentuk penerapan dan 

aplikasi langsung atas segala pengetahuan yang telah diterima 

selama masa perkuliahan untuk kemudian dapat dimanfaaatkan 

dan diterapkan secara langsung pada suatu perusahaan maupun 

dunia bisnis dikemudian harinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


