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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
A. Latar Belakang Masalah 

     Pasar saham bereaksi cepat terhadap informasi baru (Libby dkk, 2008). 

Informasi yang mempengaruhi perubahan harga saham ada 2, yaitu informasi 

internal dan eksternal perusahaan. Informasi eksternal yang mempengaruhi 

perubahan harga saham seperti informasi politik tentang pencalonan seorang 

presiden mempengaruhi kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat 

penutupan perdagangan pada hari Jumat (14/3) sebesar 3,84 persen. Efek tersebut 

dapat bertahan selama perdagangan pekan depan sehingga IHSG berpeluang 

mengalami peningkatan untuk beberapa hari mendatang. Bursa Efek Indonesia 

menjadi satu – satunya pasar saham yang menguat di Asia (Surya, 15 Maret 

2014). Selain berita tersebut, Kusuma (2014) juga menginformasikan bagaimana 

kenaikan harga saham rokok tidak terlepas dari tren positif sektor konsumer 

menjelang pemilu. 

     Di sesi pertama perdagangan saham hari Rabu (15/1/2014), 2 saham rokok 

yaitu PT Gudang Garam International Tbk (GGRM) dan PT Hanjaya Mandala 

(HM) Sampoerna Tbk (HMSP) menghijau. Saham GGRM naik ke level Rp. 

43.875, meningkat sebesar 1.275 poin atau 2,99%. Sementara saham HMSP juga 

mengalami kenaikan ke level Rp. 63.000, meningkat 1.500 poin atau 2,44%. 

Analis Asjaya Indosurya Securities menilai, banyaknya partai politik yang 

berburu masyarakat dalam melakukan kampanye, membuat rokok menjadi salah 
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satu produk yang bakal mengalami banyak permintaan. Selain adanya pemilu, 

salah satu informasi eksternal yang memicu perubahan harga saham adalah krisis 

ekonomi global. 

     Sejumlah emiten telah mengeluarkan laporan keuangan hingga semester 

pertama tahun 2012. Banyak perusahaan yang mengalami kenaikan laba bersih, 

tetapi ada pula yang mengalami penurunan laba bersih bahkan masih merugi 

hingga pertengahan tahun. Pengamat pasar modal mengatakan, perusahaan 

terbuka yang masih mengalami penurunan laba sebagian besar karena terpengaruh 

kondisi perekonomian global yang sedang memburuk, sebagai contoh emiten 

yang bergerak di sektor komunikasi yaitu PT. Indosat Tbk yang mengalami 

kerugian Rp 138 miliar. Naik turunnya kinerja perusahaan terbuka berpengaruh 

terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG). IHSG juga dipengaruhi oleh 

kondisi perekonomian global.  Pada saat kondisi perekonomian di Eropa seperti 

Spanyol dan Portugal mengalami krisis, IHSG menurun di bawah level Rp. 3.700 

(Decilya, 2012).  

     Selain informasi eksternal, informasi internal juga berpengaruh terhadap 

perubahan harga saham seperti informasi dalam Khasmin (2012) yang 

menginformasikan bahwa kinerja perusahaan PT Bumi Resources Tbk menurun 

karena perusahaan Bumi mengalami kerugian dan berdampak pada saham PT 

Bumi yang terus mengalami penurunan. Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan, 

saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dapat mengalami penghentian 

perdagangan otomatis (auto rejection) batas bawah jika terus mengalami 

pelemahan. Pada perdagangan BEI 30 Agustus 2012, saham Bumi kembali 
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ditutup melemah 40 poin (5,97 persen) ke level Rp 630 per saham. Saham Bumi 

terus tertekan selama pekan ini, setelah perseroan melaporkan kerugian US$322 

juta pada semester I-2012. Riset Panin Sekuritas kemarin (29/8) menyatakan, 

perusahaan Bumi diambang kebangkrutan, karena performa keuangan memburuk 

dan kemampuan membayar hutang (solvabilitas) rendah. Selain informasi tentang 

kinerja perusahaan, informasi tentang isu kebangkrutan juga merupakan salah satu 

faktor internal yang mengakibatkan perubahan harga saham seperti fenomena 

Eastman Kodak Co. Kusnandar (2011) menginformasikan bahwa saham Eastman 

Kodak menurun lebih dari 50 persen di tengah kuatnya isu kebangkrutan. Investor 

membuang saham Eastman Kodak pada perdagangan 30 September 2011 karena 

kekhawatiran bahwa perusahaan pelopor fotografi ini sedang menuju 

kebangkrutan. Harga sahamnya jatuh lebih dari separuh dalam perdagangan 

sehari. Harian Wall Street Journal menginformasikan bahwa perusahaan Eastman 

Kodak mengalami kerugian sejak tahun 2007. Di akhir perdagangan 30 

September 2011 saham Eastman Kodak jatuh 91 sen (54 persen) dan ditutup 

menjadi 78 sen per lembar saham. Namun berhasil menguat kembali 35 sen 

hingga akhir perdagangan setelah manajemen mampu meyakinkan bahwa isu 

kebangkrutan itu tidak benar adanya.  

     Dilihat dari fenomena – fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa pasar 

saham di Indonesia sangat fluktuatif terhadap informasi – informasi baru, 

sehingga dapat diartikan bahwa informasi seperti kebangkrutan akan dapat 

mempengaruhi harga saham perusahaan, oleh karena itu penelitian ini mengambil 

judul “ANALISIS PENGARUH INFORMASI PREDIKSI KEBANGKRUTAN 
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TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA” 

 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil prediksi kebangkrutan perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia? 

2. Apakah informasi prediksi kebangkrutan berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis prediksi kebangkrutan perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. 

b. Untuk menguji pengaruh informasi predikasi kebangkrutan terhadap 

harga saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

2. Penelitian ini bermanfaat untuk memberi informasi tentang penerapan 

analisis informasi kebangkrutan serta pengaruhnya terhadap harga saham. 

 


