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ANALISIS PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP 

HARGA SAHAM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG 

TERDAFTAR DI BEI  (Periode 2014-2017) 

  

Abstrak  

  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor makro ekonomi 

terhadap harga saham yang perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Faktor makro ekonomi tersebut adalah Inflasi, Kurs 

rupiah/USD, BI Rate dan Harga Minyak Dunia (WTI). Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dimana data diperoleh dari 

Yahoo Finance, Investing Saham dan Forex, Badan Pusat Statistik,  dan Bank 

Indonesia. Data yang digunakan yaitu time series mulai  Januari 2014 sampai 

Desember 2017, yaitu sebanyak 48 sampel penelitian. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI dengan 

jumlah perusahaan 50 perusahaan. Sampel yang diambil menggunakan teknik 

purposive sampling dan diperoleh 24 sampel perusahaan. Alat statistik yang 

digunakan adalah regresi linier berganda dengan mengunakan software 

SPSS.25. Hasil menunjukkan bahwa Inflasi dan Kurs Rupiah/USD secara 

parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. WTI 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sedangkan BI Rate 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara simultan, faktor 

makro ekonomi tersebut yakni inflasi, kurs rupiah/USD, BI Rate dan WTI secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham.    

  

Kata Kunci: BI Rate, Harga Saham, Inflasi, Kurs rupiah/USD dan WTI. 

  

Abstract  

  

This study aims to analyze the effect of macroeconomic factors on Stock price of 

Minning Companies at Bursa Efek Indonesia (Period 2014-2017). The 

macroeconomic factors are Inflation, Exchange Rate (IDR/USD), Bank 

Indonesia Interest Rate, and Word Oil Prices (WTI). The method used in this 

study is a quantitative approach, where data obtained from the Yahoo Finance, 

Investing Stocks and Forex, Statistic Indonesia and Bank Indonesia. The data 

used are time series from January 2014 until December 2017, which is 60 

observation period. This research population is all companies mining sector 

with the number 50 companies. Samples taken using purposive sampling 

technique and obtained 24 companies. The statistical tool used is multiple linear 

regression using SPSS.25. The result shows that Inflation dan Exchange 

rate(IDR/USD) have significant effect and negative relation on stock price, 

Word Oil Prices (WTI) have significant effect and positive relation on Stock 

Price, while  has no significant Bank Indonesia Interest Rate effect on Stock 
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Price. Simultaneously, these macroeconomic factors also have a significant 

effect on Stock Price. 

  

Keywords: Return On Assets, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On 

Equity  

  

   

1. PENDAHULUAN  

Peranan pasar modal dalam perekonomian suatu negara sangatlah penting. Hal 

ini terjadi karena pasar modal mempunyai dua peranan berarti dalam kegiatan 

ekonomi. Peranan pertama adalah sebagai sarana pendanaan suatu usaha dan 

sebagi sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana agar dapat 

mengembangkan usaha, melakukan ekspansi untuk menambahkan modal kerja 

dan kegiatan yang mendukung pengembangan perusahaan. Peranan pasar modal 

yang kedua adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menempatkan dana 

yang dimiliki dalam bentuk saham, obligasi, reksadana dan lain sebagainya 

(Witjaksono,2010).   

Perkembangan ekonomi dalam suatu negara secara singkat dapat dilihat 

dari perkembangan pasar modal dan industri sekuritasnya. Pasar modal adalah 

tempat bertemunya antara pihak yang membutuhkan dana dengan cara 

memperjualbelikan sekuritas (Tandelilin, 2007:13). Dengan adanya pasar 

modal, pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana 

tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan (return), sedangkan 

perusahaan (issuer) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan 

investasi tanpa menunggu tersedianya dana operasional perusahaan.    

Menurut Jogiyanto (2010:5), “investasi didefinisikan sebagai penundaan 

konsumsi sekarang untuk dimasukan ke aktiva produktif selama periode waktu 

tertentu”. Bentuk investasi yang dilakukan investor di pasar modal dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu investasi langsung dan tidak langsung. Apabila 

investasi dilakukan dengan membeli secara langsung aktiva keuangan dari 

perusahaan baik melalui perantara maupun yang lain, maka disebut investasi 

langsung. Apabila suatu investasi dilakukan dengan cara membeli saham dari 
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perusaaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari 

perusahaan-perusahaan lain, maka disebut investasi tidak langsung.   

Penelitian ini menggunakan beberapa faktpr makroekonomi diantaranya adalah 

Inflasi, Kurs Rupiah/USD, BI Rate dan Harga Minyak Dunia (WTI). Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Inflasi, Kurs Rupiah/USD, BI Rate dan 

Harga Minyak Dunia (WTI) terhadap harga saham perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI (Periode 2014 – 2017). 

    

2. METODE  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu dengan 

mengumpulkan data-data untuk melakukan analisis dan penelitian. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2017. Data yang diperoleh dari 

situs resmi BEI (www.idx.co.id) terdapat 50 perusahaan yang terdaftar dalam sektor 

pertambangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 24 perusahaan. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

2.1 Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham. Dalam penelitian 

ini pengukuran harga saham dilihat dari harga penutupan (closing price) tiap 

perusahaan.  

2.2 Variabel Independen  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah inflasi, BI Rate, nilai tukar 

dan Harga Minyak Dunia/WTI.   

2.2.1 Inflasi  

Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus yang terjadi 

pada penutupan bulan. Data inflasi merupakan data yang berasal dari 

BPS atau Bank Indonesia (BI).  Data inflasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data per bulan.   

2.2.2 Kurs Rupiah/USD (X2)   

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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Kurs yang digunakan adalah kurs rupiah terhadap dollar Amerika 

Serikat. Menurut Rosyadi (2017), nilai tukar/kurs adalah nilai atau 

harga 2 mata uang yang dibandingkan. Nilai tukar rupiah 

menunjukkan nilai dari mata uang asing yang ditranslasikan dengan 

mata uang rupiah. Sebagai contoh, US $ 1 = Rp 14,077.40,- artinya 

apabila 1 dollar AS dihitung dengan menggunakan rupiah maka 

nilainya adalah sebesar Rp 14,077.40,-. Data yang diambil adalah 

nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS perbulan mulai bulan Januari 

2014 – Desember 2017.   

2.2.3 Suku Bunga atau BI Rate (X3)   

Suku Bunga atau BI Rate merupakan kebijakan untuk 

mengendalikan laju pertumbuhan tingkat inflasi. Suku bunga adalah 

biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman 

tersebut biasanya dinyatakan dalam presentase. Tingkat suku bunga 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Suku Bunga BI atau BI 

Rate. Pengukuran yang digunakan adalah suatu presentase dan data 

yang diambil adalah tingkat suku bunga BI atau BI rate perbulan dari 

bulan Januari 2014 – Desember 2017.   

2.2.4 Harga Minyak Mentah Dunia/ WTI (X4)   

Harga minyak mentah dunia adalah patokan nilai minyak mentah 

yang dibebankan oleh konsumen atas manfaat dari minyak mentah 

tersebut. Harga minyak mentah dunia diukur dari harga spot pasar 

minyak dunia. Dalam penelitian ini jenis minyak mentah dunia yang 

digunakan adalah West Texas Intermediate (WTI). WTI merupakan 

minyak mentah yang berkualitas tinggi. Pengukuran yang digunakan 

berdasarkan nilai nominal dan data yang diambil adalah harga 

minyak WTI perbulan dari bulan Januari 2014 - Desember 2017.   

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis 

regresi linear berganda, dan uji hipotesis.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil  

3.1.1 Uji Asumsi Klasik  

a) Uji Normalitas  

Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan uji 

KolmogrovSmirnov dan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,200 > 0,05.  

Hasil dari uji normalitas menunjukkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini berdistribusi normal.  

b) Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah antara 

variabel bebas terjadi multikolinear atau tidak (Achmad, 2017:71). Hasil 

dari uji multikolinearitas dalam penelitian ini variabel Inflasi, Kurs 

Rupiah/USD, BI Rate dan Harga Minyak Dunia (WTI) memiliki nilai 

tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga masing-

masing variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas.   

c) Uji Autokorelasi  

Autokorelasi adalah keadaan dimana terdapat trend di dalam variabel 

yang diteliti, sehingga mengakibatkan e juga mengandung trend.  

Autokorelasi terjadi jika antara et dan et-1 terdapat korelasi yang 

tinggi (Achmad, 2017:73). Hasil dari pengujian nilai asymp-sig 

sebesar 0,053 > 0,05, maka dapat dikatakan tidak tejadi autokorelasi 

dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sehingga 

model dapat dikatakan baik dan layak untuk digunakan.    

d) Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011:139). 

Penelitian ini menggunakan uji run test. Berdasarkan hasil uji 

heteroskedastisitas diperoleh nilai signifikan diatas 5%, sehingga 

dapat dikatakan bebas dari heteroskedastisitas.   
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3.1.2 Analisis Regresi Linear Berganda  

Hasil uji analisis regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  

Variabel  B  thitung  
 

Sig  

(Constant)  120550,019  3692  ,001   

Inflasi  -209694,817  -4,427  0,000   

Kurs  -6,448  -2,974  0,005   

BI Rate   -9248,272  -1,314  0,196   

WTI  280,020  3,779  0,000   

R2 = 0,792    Ftabel = 2,82     

Fhitung = 41,568  

F Sig = 0,000  

  

  

ttabel = 2,015  

  

  

  

 

 

Sumber: Data sekunder diolah, 2020  

Berdasarkan hasil penghitungan pada tabel 1, diperoleh persamaan analisis regresi 

linear berganda adalah sebagai berikut:  

Y = 120550,019 – 209694,817X1 – 6,448X2 – 9248,938X3 + 280,020X4 + e 

3.2 Pembahasan  

3.2.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil uji parsial hipotesis pertama menunjukkan bahwa 

inflasi menghasilkan t hitung sebesar (-3,548) < t tabel (-2,003) dengan 

tingkat signifikansi dibawah 5% yaitu sebesar 0,001. Hal terebut 

menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

harga saham, sehingga naik turunnya inflasi dapat mempengaruhi harga 

saham perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia periode 2014-2017. Tandelilin (2010:33) mengatakan bahwa 

peningkatan inflasi secara relative merupakan sinyal negatif bagi 

pemodal di pasar modal. Hal ini berarti jika inflasi naik maka akan 

menurunkan harga saham dan jika inflasi turun maka akan meningkatkan 

harga saham sektor pertambangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan Jodi Muhammad Ridwan (2018) yang 

menarik kesimpulan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan Rekasetya, 

Darminto dan Dzulkrim (2013) yang menarik kesimpulan bahwa inflasi 

berpengaruh negatif terhadap harga saham. Inflasi merupakan sinyal 

negatif bagi para investor karena saat terjadi kenaikan inflasi berarti 

keadaan perekonomian suatu negara sedang terganggu. Tingginya inflasi 

akan mendorong harga bahan dan barang menjadi semakin mahal dan 

menyebabkan tingginya biaya produksi yang harus ditanggung oleh 

perusahaan. Inflasi dapat menaikkan biaya produksi suatu perusahaan 

sehingga ikut menaikkan harga suatu produk. Kenaikan harga produk 

tersebut dapat membuat daya beli masyarakat menjadi turun. Penurunan 

daya beli dan biaya produksi yang tinggi secara tidak langsung akan 

mempengaruhi kondisi pasar modal. Investor tidak akan tertarik untuk 

menanamkan modalnya dan permintaan terhadap harga saham menjadi 

turun. Ketika terjadi inflasi investor akan lebih memilih untuk menabung 

di bank dan kurang tertarik untuk membeli saham karena dipandang 

memiliki resiko yang tinggi. Hal ini mengakibatkan penurunan 

permintaan saham perusahaan pertambangan.    

3.2.2 Pengaruh Kurs Rupiah/USD terhadap Harga Saham   

Berdasarkan hasil uji parsial hipotesis kedua menunjukkan bahwa kurs 

rupiah/USD menghasilkan t hitung sebesar (2,825) > t tabel (-2,003) dengan 

tingkat signifikansi dibawah 5% yaitu sebesar 0,007. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa Kurs rupiah/USD berpengaruh positif terhadap harga 

saham. Sehingga naiknya kurs rupiah/USD dapat mempengaruhi Harga 
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saham perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. Menurut Tandelilin (2010:343) bahwa 

“menguatnya kurs rupiah merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang 

mengalami inflasi. Menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing akan 

menurunkan biaya impor bahan baku untuk produksi dan akan menurunkan 

tingkat suku bunga yang berlaku sehingga menguatnya kurs rupiah akan 

meningkatkan harga saham”. Pengaruh positif antara nilai tukar dan harga 

saham menunjukkan bahwa penguatan kurs dollar (rupiah terdepresiasi) 

akan meningkatkan ekspor asal Indonesia di Pasar mancanegara. Dampak 

positif dari melemahnya nilai tukar rupiah dirasakan oleh perusahaan atau 

pelaku bisnis yang berorientasi ekspor. Perusahaan sektor pertambangan 

merupakan perusahaan yang berorientasi pada ekspor. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2010) dan Suryanto 

(2012) yang menyatakan bahwa nilai tukar atau kurs berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham.  Namun bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kapoh, Sri Murni dan Paulina Van Rate 

(2019) yang menarik kesimpulan bahwa Kurs Rupiah/USD tidak 

berpengaruh terhadap harga saham.   

3.2.3 Pengaruh BI Rate Terhadap Harga Saham    

Berdasarkan hasil uji parsial hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai t 

hitung sebesar (-0,1029) > t tabel (-2,003) dan tingkat signifikansi diatas 5% 

yaitu sebesar 0,308. Hal tersebut menunjukkan bahwa BI Rate tidak 

berpengaruh negatif dan tidak  signifikan terhadap harga saham. Sehingga 

meningkatnya BI Rate tidak dapat mempengaruhi turunnya harga saham 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2017.    

Hasil ini tidak sejalan dengan Tandelilin (2010:343) yang menyatakan 

bahwa jika BI Rate meningkat, maka harga saham akan turun, hal ini 

disebabkan karena keputusan investor yang menjual saham dan beralih 

kepada investasi lain yang lebih menguntungangkan seperti deposito. 

Sebaliknya jika BI Rate turun, maka harga saham akan naik (Tandelilin, 
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2010:103). Sedangkan dalam hasil penelitian ini memberikan hasil bahwa 

naiknya BI Rate yang diberlakukan oleh Bank Indonesia dampaknya tidak 

signifikan bagi pemegang saham perusahaan sektor pertambangan. Adanya 

tingkat BI Rate yang naik justru memberi pengaruh yang positif terhadap 

harga saham perusahaan pertambangan. Hasil ini didapatkan karena investor 

lebih memilih untuk berinvestasi di perusahaan sektor pertambangan yang 

dianggap tetap dapat memberikan keuntungan walaupun tingkat BI Rate 

mengalami kenaikan.   

3.2.4 Pengaruh WTI atau Harga Minyak Mentah Dunia Terhadap Harga Saham   

Berdasarkan hasil uji parsial hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai t 

hitung sebesar (9,011) > t tabel (-2,003) dan tingkat signifikansi dibawah 

5% yaitu sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa WTI 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Sehingga 

meningkatnya WTI dapat mempengaruhi naiknya harga saham perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-

2018.    

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatirosa (2014) dan 

Erwanto (2016) yang menyatakan bahwa harga minyak dunia memiliki 

pengaruh terhadap return saham dan sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Jatirosa (2014) dan Erwanto (2016) yang menyatakan bahwa 

harga minyak dunia (West Texas Intermediate) memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap return saham sektor pertambangan.   

 Kenaikan harga minyak mendorong kenaikan harga saham sektor 

pertambangan. Hal ini disebabkan karena dengan peningkatan harga 

minyak akan memicu naiknya harga bahan tambang secara umum. Hal ini 

tentu akan mengakibatkan perusahaan pertambangan berpotensi 

meningkatkan labanya. Dengan meningkatnya laba, maka return 

perusahaan pun juga akan mengalami kenaikan. Harga minyak dunia 

meningkat, akan diikuti dengan kenaikan biayabiaya produksi yang akan 

menaikan laba perusahaan. Walaupun tidak semua sub sektor perusahaan 
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pertambangan yang mengalami keuntungan dalam kenaikan harga minyak 

dunia.    

  

4. PENUTUP  

4.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

4.1.1 Inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan tehadap harga saham 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(Periode 2014-2017). Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat 

signifikansi Inflasi dibawah 1% yaitu 0,001 dan nilai t hitung (-3,548) 

< t tabel (2,003).    

4.1.2 Kurs Rupiah/USD mempunyai pengaruh yang positif terhadap harga 

saham perushaaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(periode 2014 - 2017). Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat 

signifikansi Kurs rupiah/USD dibawah 1% yaitu sebesar 0,007 dan nilai 

t hitung  (2,825) > t tabel (2,003).   

4.1.3 BI Rate tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(Periode 2014-2017). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil tingkat 

signifikansi diatas 1% yaitu sebesar 0,308 dan nilai t tabel (-1,029) > t 

hitung (-2,003).   

4.1.4 WTI mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap harga saham 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(Periode 2014-2017). Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat 

signifikansi dibawah 1% yaitu sebesar 0,000 dan nilai t hitung (9,001) > 

t tabel (2,003).   

4.1.5 Perhitungan statistik uji F dapat disimpulkan bahwa Inflasi, Kurs 

Rupiah/USD, BI Rate dan WTI secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa efek Indonesia (Periode 2014-2018). Hal tersebut dibuktikan dari 
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nilai F hitung 34,992 sedangkan nilai F tabel adalah 2,77 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Karena probabilitasnya (0,000) berada dibawah 1% 

dan F hitung (30,624) > F tabel (2,77). 
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