
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang memegang peranan vital dalam

semua aktivitas ekonomi. Dampak langsung perubahan harga minyak ini adalah

perubahanperubahan biaya operasional yang mengakibatkan tingkat keuntungan kegiatan

investasi langsung terkoreksi. Secara sederhana tujuan investasi adalah untuk maksimisasi

kemakmuran melalui maksimisasi keuntungan, dan investor selalu berusaha mananamkan dana

pada investasi yang efisien dan aman. Kenaikan harga BBM bukan saja memperbesar beban

masyarakat kecil pada umumnya tetapi juga bagi dunia usaha pada khususnya.

Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pada pos-pos biaya produksi sehingga meningkatkan

biaya secara keseluruhan dan mengakibatkan kenaikan harga pokok produksi. Multiple efek dari

kenaikan BBM ini antara lain meningkatkan biaya overhead pabrik karena naiknya biaya bahan

baku, ongkos angkut ditambah pula tuntutan dari karyawan untuk menaikkan upah yang pada

akhirnya keuntungan perusahaan menjadi semakin kecil. Gejolak harga minyak dunia

sebenarnya sudah mulai terlihat sejak tahun 2000. Tiga tahun berikutnya harga terus naik seiring

dengan menurunnya kapasitas cadangan minyak. Ada sejumlah faktor penyebab terjadinya

gejolak ini, salah satunya adalah persepsi terhadap rendahnya kapasitas cadangan harga minyak

yang ada saat ini, yang kedua adalah naiknya permintaan (demand) dan di sisi lain terdapat

kekhawatiran atas ketidak mampuan negara-negara produsen untuk meningkatkan produksi.

Terjadinya hubungan timbal balik antara naiknya biaya produksi dan turunnya daya beli

masyarakat berarti memperlemah perputaran roda ekonomi secara keseluruhan di Indonesia.

Kondisi ini dapat mempengaruhi iklim investasi secara keseluruhan baik dalam jangka pendek



maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek naiknya harga BBM tersebut disikapi oleh pelaku

pasar, khususnya pelaku pasar modal sebagai pusat perputaran dan indikator investasi.

Kontroversi kenaikan harga minyak ini bermula dari tujuan pemerintah untuk menyeimbangkan

biaya ekonomi dari BBM dengan perekonomian global. Meskipun perekonomian Indonesia

masih terseok mengikuti perkembangan perekonomian dunia, akhirnya kebijakan kenaikan BBM

tetap dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni 2013. Akibatnya, perilaku investasi di Indonesia

mengalami perubahan.

Setiap peristiwa berskala nasional menimbulkan reaksi para pelaku pasar yang dapat

berupa respon positif atau respon negative tergantung pada apakah peristiwa tersebut

memberikan stimulus positif atau negative teradap iklim investasi. Dengan berkembangnya

kontroversi pro dan kontra terhadap kenaikan harga BBM tersebut, penelitian ini berusaha

mengetahui dampak langsung peristiwa kenaikan BBM terhadap aktivitas perdagangan saham

pada pasar modal Indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui reaksi atau respon

dan perilaku pelaku pasar modal terhadap sebuah peristiwa ekonomi dan dampaknya terhadap

iklim investasi secara keseluruhan di Indonesia.

Pada hakekatnya investor dalam melakukan investasi akan berusaha menanamkan

modalnya pada saham perusahaan yang mampu memberikan return atau keuntungan yang bisa

berupa dividen dan atau capital gain (Sartono, 2005). Oleh karena itu, perusahaan selalu

berusaha memberikan informasi atau sinyal tingkat pengembalian sebagaimana yang diharapkan

investor dengan berusaha menjadikan sahamnya menjadi menarik bagi investor dengan berbagai

kebijakan teknis maupun politis. Capital gain adalah selisih positif harga jual saham dengan

harga belinya, yang berarti keuntungan, dan apabila selisih tersebut negative, maka yang

diperoleh adalah capital loss berarti rugi. Capital gain (loss) merupakan kenaikan (penurunan)



harga suatu surat berharga (bisa saham maupun surat utang jangka panjang), yang bisa

memberikan keuntungan (kerugian) bagi investor, dengan kata lain, capital gain (loss) bisa juga

diartikan sebagai perubahan harga saham.

Pasar modal merupakan sarana dimana para investor dapat menginvestasikan hartanya

dalam bentuk lembaran saham. Pasar modal memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi.

Di banyak negara, terutama di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar, pasar modal

telah menjadi sumber kemajuan ekonomi. Sebab pasar modal dapat menjadi sumber dana

alternatif bagi perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini merupakan salah satu agen

produksi yang secara nasional akan membentuk gross domestic product (GDP). Dengan

berkembangnya pasar modal maka akan mendorong pula kemajuan ekonomi suatu negara

(Widoatmojo, 2006).

Sebagai salah satu instrumen ekonomi pasar modal tidak terlepas dari pengaruh lingkungan

non ekonomi, walaupun tidak terkait langsung dengan dinamika pasar modal, tidak dapat

dipisahkan dari aktivitas perdagangan di bursa. Lingkungan non ekonomi tersebut seperti

berbagai isu mengenai kepedulian terhadap lingkungan hidup, hak asasi manusia, peraturan

pemerintah, serta peristiwa-peristiwa politik kerap menjadi pemicu fluktuasi harga saham di

bursa efek dunia. Makin pentingnya suatu bursa saham dalam suatu kegiatan ekonomi, membuat

bursa semakin sensitif terhadap berbagai peristiwa disekitarnya, baik berkaitan langsung atau

tidak dengan isu ekonomi (Pronayuda, 2006). Menurut Mohamad samsul (2006:200) faktor-

faktor yang mempengaruhi harga saham salah satunya adalah peraturan pemerintah dalam

penelitian ini adalah kenaikan BBM.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang memegang peranan vital dalam

semua aktivitas ekonomi. Dampak langsung perubahan harga minyak ini adalah perubahan biaya



operasional yang mengakibatkan tingkat keuntungan kegiatan investasi langsung terkoreksi.

investor selalu berusaha mananamkan dana pada investasi yang efisien dan aman.

Kenaikan harga BBM bukan saja memperbesar beban masyarakat kecil pada umumnya

tetapi juga bagi dunia usaha pada khususnya. Hal ini dikarenakan terjadi

kenaikan pada pos-pos biaya produksi sehingga meningkatkan biaya secara keseluruhan dan

mengakibatkan kenaikan harga pokok produksi. Multipel efek dari kenaikan BBM ini antara lain

meningkatkan biaya overhead pabrik karena naiknya biaya bahan baku, ongkos angkut ditambah

pula tuntutan dari karyawan untuk menaikkan upah yang pada akhirnya keuntungan perusahaan

menjadi semakin kecil.

Terjadinya hubungan timbal balik antara naiknya biaya produksi dan turunnya daya beli

masyarakat berarti memperlemah perputaran roda ekonomi secara keseluruhan di Indonesia.

Kondisi ini dapat mempengaruhi iklim investasi secara keseluruhan baik dalam jangka pendek

maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek naiknya harga BBM tersebut disikapi oleh pelaku

pasar, khususnya pelaku pasar modal sebagai pusat perputaran dan indikator investasi. Krisis

ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 juga menunjukkan hubungan antara kondisi makro

ekonomi terhadap kinerja saham, dimana dengan melemahnya nilai tukar rupiah telah berdampak

besar terhadap pasar modal di Indonesia.

Informasi merupakan kebutuhan utama para investor di pasar modal. Dari informasi yang

relevan, investor dapat menilai prospek kinerja perusahaan sehingga investor memiliki gambaran

mengenai resiko dan expected return atas dana yang telah atau akan diinvestasikan. Informasi

yang diperlukan investor ini dapat berasal dari kondisi internal maupun eksternal perusahaan.

Peristiwa kenaikan BBM yang terjadi pada tanggal 22 Juni 2013 akan berdampak pada

perusahaan  salah satunya adalah perusahaan Pertambangan yang listing di BEI hal ini di



karenakan pertumbuhan konsumsi BBM pada perusahaan tersebut mencapai 10-20% per tahun.

Pertumbuhan ini seiring dengan rencana penambahan produksi tiap-tiap perusahaan tambang,

konsumsi BBM Grup BUMI mencapai 50.000 KL per bulan dan 60.000 KL per bulan pada pada

perusahaan Berau Coal, KPC dan Arutmin.Oleh sebab itu perusahaan sektor Pertambangan

sangat bergantung pada harga bahan bakar minyak, semakin mahal harga bahan bakar minyak

maka akan semakin mahal biaya produksi yang di keluarkan untuk menghasilkan suatu produk.

Berbagai penelitian mengenai harga saham yang telah banyak dilakukan. Penelitian ini

mengkonfirmasi kembali kesimpulan dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi perubahan harga saham.Lia Hanisa Rahmawati yang berjudul analisis

pengaruh kebijakan penurunan tarif bahan bakar minyak (bbm) terhadap harga saham sektor

pertambangan(event study pada kebijakan penurunan bahan bakar minyak (bbm) tanggal 15

januari 2009) pada tahun 2009 menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara harga saham

sektor pertambangan ada tanggal penetapan dengan hari-hari sebelum tanggal penurunan harga

bahan bakar minyak (bbm). Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih et al (2001)

menunjukkan hasil bahwa nilai tukar rupiah terhadap US Dollar berpengaruh negatif terhadap

saham. Nurdin (1999), mengemukakan hasil penelitian bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar

Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap resiko investasi saham. Disisi lain, Utami dan

Rahayu (2003) serta Suciwati dan Machfoedz (2002) hasilnya menunjukkan bahwa nilai tukar

rupiah terhadap US dollar berpengaruh positif terhadap saham.

Hasil dari beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham

ini masih beragam sehingga di tinjau dari pentingnya informasi yang terkandung dalam hal-hal

yang mempengaruhi harga saham masih memberikan ruang untuk dilakukan penelitian.



Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “ANALISIS

KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP HARGA SAHAM DI BURSA EFEK

INDONESIA (STUDY KASUS SAHAM SEKTOR PERTAMBANGAN)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil permasalahan apakah terdapat perbedaan

harga saham pada hari-hari sebelum kenaikan harga BBM dengan hari-hari setelah kenaikan

harga BBM pada perusahaan sektor pertambangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui perbedaan harga saham pada hari-hari sebelum kenaikan harga BBM

dengan hari-hari setelah kenaikan harga BBM pada perusahaan sektor pertambangan?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  Bagi investor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran di dalam pengambilan keputusan

berinvestasi selama kurun waktu sebelum dan setelah kenaikan BBM, sehingga untuk

waktu yang akan datang investor diharapkan dapat lebih peka dalam mengambil

keputusan berinvestasi.

2. Bagi perusahaan



Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan

perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan reputasi bisnis.

3. Bagi Akademisi

Sebagai masukan bagi kalangan akademik dalam menambah wawasan serta bahan

penelitian lebih lanjut mengenai reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa (event)

baik yang bersifat teknis maupun politis.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada emiten dari sektor Pertambangan dengan

tujuan mengetahui fluktuasi harga sahamnya, dengan adanya kenaikan harga bahan bakar

minyak (BBM). Selanjutnya, akan dilihat pengaruhnya terhadap harga saham penutupan sektor

Pertambangan di sekitar tanggal kenaikan yaitu tanggal 22 Juni 2013. Namun ketika event date

tidak terdapat perdagangan saham dikarenakan pada saat event date merupakan hari sabtu yang

merupakan pada hari tersebut perdagangan di bursa efek tutup. Untuk itu peneliti memajukan t+1

ke hari senin yaitu tanggal 24 Juni 2013.  Periode penelitian ini dibatasi dari tanggal 17 Juni

2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, penulis membagi penelitian ini dalam lima

bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA



Bab ini merupakan landasan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini

diantaranya yaitu pengaruh kenaikan BBM  terhadap harga saham di BEI, , dan

bab ini juga menguraikan hasil penelitian terdahulu dan di akhiri dengan

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan

sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di bahas hasil penelitian yaitu pembahasan tentang pengaruh

kenaikan BBM terhadap harga saham sektor pertambangan dan pulp and paper

yang listing di BEI.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian, dimana bab ini berisikan tentang

kesimpulan dan saran.




