
1

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Manajemen BEI mengharapkan pemerintah Indonesia pada tahun 2014 ini

akan mampu memberikan dampak positif pada pertumbuhan pasar modal yang

dinilai masih cenderung rendah. Dengan adanya dukungan dari pemerintahan baru

dan kebijakan baru diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,

sehingga akan berdampak positif terhadap perdagangan pasar modal di Indonesia.

Namun jika dilihat dari segi kepemilikan saham, investor asing masih

mendominasi pasar modal yang mencapai batas kepemilikan sekitar 64% dari

total saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan harga saham

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI mengalami penurunan mencapai

tingkat negatif 0,52% dari nilai sebelumnya. Hal ini juga berpengaruh terhadap

sektor saham lainnya seperti manufaktur, keuangan dan industri dasar.

Seiring dengan persaingan harga saham di pasar modal yang terus mengalami

fluktuasi, perusahaan diharapkan mampu mempertahankan kondisi financialnya

untuk tetap bisa memperdagangkan sahamnya di pasar modal, karena pasar modal

merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan selain dari aktivitas operasional.

Perusahaan pertambangan adalah salah satu perusahaan yang mempunyai

resiko lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan industri lainnya. Hal itu

disebabkan karena perusahaan pertambangan memiliki sumber daya yang terbatas

dan tidak dapat diperbaharui, serta perusahaan pertambangan lebih banyak

mengeluarkan biaya untuk memperoleh hasil tambangnya. Hal ini akan
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berpengaruh terhadap return yang diberikan perusahaan, sehingga investor akan

lebih mempertimbangkan dan lebih memilih untuk melihat kondisi finansial

perusahaan yang sebenarnya.

Bursa Efek Indonesia mencatat bahwa terdapat 20 perusahaan didelisting

selama tahun 2009-2013 dikarenakan perusahaan mengalami kondisi yang secara

signifikan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha perusahaan yang tercatat

sebagai perusahaan terbuka. Jika perusahaan mengalami pailit dan telah lama

disuspen maka BEI akan mendelisting saham perusahaan tersebut. Salah satu

perusahaan yang didelisting oleh BEI adalah perusahaan pertambangan

(Nurfitriani, Warta Ekonomi 2013). Dalam hal ini terdapat kesenjangan bahwa

seharusnya perusahaan mampu mempertahankan kondisi finansialnya dan mampu

untuk memperhatikan going concern perusahaan akan tetapi dalam kenyataan

banyak perusahaan go public yang tidak dapat mempertahankan kondisi

finansialnya. Dengan adanya fenomena tersebut maka analisis laporan keuangan

sangat dibutuhkan bagi perusahaan maupun pihak eksternal untuk dapat

menganalisis kondisi finansial perusahaan yang sebenarnya.

Analisis laporan keuangan menyajikan beberapa analisis laporan yang dapat

membantu perusahaan mengevaluasi kinerja keuangan yaitu analisis prediksi

kebangkrutan, proforma, arus kas, EVA, balance scorecard, rasio dan common

size. Karena dalam kenyataannya fenomena perusahaan banyak mengalami

kondisi yang tidak baik maka sangat diperlukan untuk menganalisis kinerja

keuangan. Seiring dengan itu maka perusahaan akan jauh lebih bisa

mempertimbangkan apa yang akan dilakukan untuk mempertahankan kondisi

keuangan perusahaan. Disamping itu, analisis ini juga dapat menganalisis
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likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas pada perusahaan. Menurut Rudianto

(2013:189) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh

manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan

secara efektif selama periode tertentu.

Menurut Rudianto (2013:217) EVA adalah suatu sistem manajemen

keuangan untuk mengukur laba ekonomi perusahaan, yang menyatakan bahwa

kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua

biaya operasi dan biaya modal. Menurut Brigham dan Houston (2012:146) Rasio

profitabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan

menghasilkan laba. Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2012:134) rasio

likuiditas adalah rasio yang mengukur apakah perusahaan mampu membayar

kewajiban jangka pendeknya. Menurut Kasmir (2011:172) rasio aktivitas

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam

menggunakan aktiva yang dimilikinya. Dalam hal ini ketika perusahaan tidak

mampu untuk membayar hutang jangka pendek dan tidak mampu untuk

memutarkan total asetnya maka kondisi finansial perusahaan dalam kondisi yang

tidak baik, jika kondisi perusahaan tidak baik maka akan berdampak pada kinerja

keuangan perusahaan yang menurun dan mengakibatkan perusahaan dalam

kondisi yang rawan kebangkrutan.

Perusahaan yang berada dalam kondisi rawan maka tidak bisa mengasilkan

laba secara maksimal, karena jika aset perusahaan menumpuk maka akan

menekan laba perusahaan. Jika laba perusahaan meunurun maka tidak mampu

untuk membayar deviden kepada pemegang saham, hal itu akan mempengaruhi

reaksi investor untuk tidak membeli saham kepada perusahaan. Akibatnya akan
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mempengaruhi harga saham perusahaan. Jika EVA dari perusahaan mengalami

kenaikan karena manajer dapat menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham,

maka reaksi investor untuk menanamkan modalnya juga akan bertambah, oleh

karena itu akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Menurut Yuliana

(2010:60) faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham adalah laba

perusahaan, pertumbuhan aktiva tahunan, likuiditas, nilai kekayaan total, dan

penjualan.

Hasil penelitian Sonia et al (2014), dan Anshori (2009), tentang pengaruh

EVA terhadap harga saham menghasilkan bahwa terdapat pengaruh signifikan

terhadap harga saham. Sedangkan hasil penelitian Akroman (2009) menghasilkan

bahwa EVA tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

Hasil penelitian Zuliarni (2012), dan Ulupui (2007) tentang penngaruh ROA

terhadap harga saham menghasilkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap

harga saham. Sedangkan hasil penelitian Sasongko dan Nila (2006) menghasilkan

bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Hasil penelitian Utami (2005), dan Ratih et al (2013) tentang pengaruh ROE

terhadap harga saham menghasilkan bahwa ROE berpengaruh terhadap harga

saham. Sedangkan hasil penelitian Akroman (2009) tentang pengaruh ROE

terhadap harga saham menghasilkan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap

harga saham.

Hasil penelitian Megarini (2003), Yunanta (2009), dan Sari (2014) tentang

pengaruh CR terhadap harga saham menghasilkan bahwa CR berpengaruh

terhadap harga saham. Sedangkan hasil penelitian Itabillah (2012) tentang
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pengaruh CR terhadap harga saham menghasilkan bahwa CR tidak berpengaruh

terhadap harga saham.

Hasil penelitian Yunanta (2009), dan Sari (2014) tentang pengaruh Total

Assets Turnover terhadap harga saham menghasilkan bahwa Total Assets Turn

over berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan hasil penelitian

Megarini (2003) tentang pengaruh total assets turnover terhadap harga saham

menghasilkan bahwa total assets turnover tidak berpengaruh terhadap harga

saham.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil perusahaan

pertambangan yang go public di Indonesia untuk menganalisis kinerja keuangan

yang akan berpengaruh terhadap fluktuasi harga saham. Dari uraian diatas maka

penulis mengambil judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga

Saham pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI”.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di

BEI?

2. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap harga saham pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI ?
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c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan yang

terdaftar di BEI

2. Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

d. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi manajemen : sebagai kebijakan maupun pedoman untuk memperbaiki

kondisi keuangan perusahaan agar dapat bersaing di industri yang dinamis.

2. Bagi peneliti selanjutnya : sebagai referensi dan penelitian terdahulu jika

peneliti selanjutnya meneliti variabel yang sama.

3. Bagi investor : sebagai alat pengambilan keputusan oleh investor yang

melakukan investasi jangka panjang.


