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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Dunia usaha saat ini semakin berkembang mengingat perekonomian di 

Indonesia juga mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini mengakibatkan 

banyaknya perusahaan yang masuk ke Indonesia karena pasar dan daya beli masyarakat 

saat ini melonjak dari tahun ke tahun. Dengan demikian akan lebih banyak persaingan 

antar perusahaan pada industrinya masing-masing. Perusahaan akan dituntut untuk 

melakukan berbagai cara agar kebutuhan modalnya terpenuhi ,salah satu cara dengan 

menambah jumlah kepemilikan saham melalui penerbitan saham baru. Pasar modal 

dapat dikatakan sebagai salah satu penggerak perekonomian dunia, dari pasar modal 

perusahaan akan mendapatkan dana sebagai tambahan modal perusahaan untuk 

melakukan kegiatan operasional mereka. Saat perusahaan memiliki kinerja keuangan 

yang baik, maka investor akan terus menanam sahamnya di perusahaan tersebut. Salah 

satu industri yang banyak diminati oleh para investor adalah industri pertambangan. 

Industri pertambangan sangat diminati karena merupakan jenis usaha yang dianggap 

mempunyai kinerja yang cukup baik selama beberapa tahun terakhir. 

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang potensial, salah 

satunya adalah hasil dari barang tambang. Jenis-jenis hasil barang tambang di Indonesia 

yaitu gas alam, minyak bumi, batu bara, timah, tembaga, dan lain-lain. Hasil tambang 

tersebut banyak digunakan untuk membantu meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan 

supaya dapat menarik para investor untuk menanamkan modal di perusahaan. Sebelum 

melakukan investasi, para investor harus mengetahui saham mana saja yang dapat 
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memberikan profit bagi dana yang diinvestasikan. Informasi yang dibutuhkan para 

investor adalah laporan keuangan, bagi para investor laporan keuangan sangat penting 

untuk mengambil sebuah keputusan dalam berinvestasi. Laporan keuangan menjadi 

sangat optimal apabila para investor dapat menganalisa dengan cara analisis rasio 

keuangan. Rasio keuangan dapat digunakan untuk melihat hasil operasi, kinerja 

perusahaan serta kondisi perusahaan saat ini dan masa mendatang. Informasi pada 

laporan keuangan sangat berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan di 

perusahaan, misalnya manajemen perusahaan menggunakan laporan keuangan sebagai 

pengukuran kinerja. Bagi pihak ekstern seperti investor menggunakan laporan keuangan 

sebagai dasar penilaian dalam kegiatan investasi di pasar modal. Pemegang saham dan 

investor merupakan pihak utama yang membutuhkan informasi mengenai kondisi 

keuangan perusahaan (Murhadi ,2013). 

Sektor pertambangan di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2015 sedang 

mengalami masa yang sangat sulit. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya harga 

komoditi dan turunnya permintaan batubara dari negara-negara berkembang, 

contohnya negara China yang merupakan pembeli hasil tambang terbesar dari Indonesia 

yang sedang mengalami perlambatan ekonomi sehingga berpengaruh terhadap 

permintaan hasil tambang di Indonesia.
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Tabel 1.1 Produksi, Ekspor, Konsumsi dan Harga Batubara 

Sumber: Indonesian coal mining association & ministry  of energy and mineral 
resources,2017 

 

Menurut tabel diatas produksi batubara dari tahun 2013 hingga 2015 

mengalami penurunan dari 474 tahun 2013 menjadi 392 di tahun 2015. Dan penurunan 

yang sangat signifikan terdapat pada harga batubara dari tahun 2011 hingga 2015, hal 

ini membuktikan bahwa permintaan batubara sedang mengalami penurunan yang 

sangat drastis terutama pada sisi ekspor karena adanya kebijakan pemerintah tentang 

pertambangan mineral dan batubara yaitu dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 

pasal 170 yang menyebutkan bahwa dimulai bulan Januari tahun 2014 perusahaan 

tambang wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambangnya terlebih dahulu 

didalam negeri sebelum diekspor ke luar negeri. Hal ini berarti ekspor bahan tambang 

mentah dimulai tahun 2014 sudah tidak diperbolehkan lagi. Sementara itu beberapa 

negara sudah mulai meninggalkan batubara dan mengembangkan sumber energi lain 

yang lebih bersih, karena batubara selama ini dianggap sebagai salah satu penyumbang 

emisis terbesar. Kondisi ini berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

tambang di Indonesia. Contohnya, saham PT.Bukit Asam Tbk pada 5 Januari 2015 berada 

di level Rp.11.800 per lembar saham dan pada 21 Desember 2015 saham PTBA telah 
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tergerus sebesar Rp.7200 per saham menjadi Rp.4.600 per lembar saham.  Selain itu di 

sektor mineral dan batubara pada tahun 2015 juga mengalamai penurunan 5,9%. 

Melemahnya sektor mineral dan batubara berimbas dengan perlemahan pertumbuhan 

ekonomi di tahun 2014. Terdapat beberapa alasan terjadinya perlambatan di sektor 

pertambangan, yang pertama turunnya produksi batubara pada tahun 2015 yaitu 392 

juta ton turun menjadi 14,41% dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 458 juta ton. 

Yang kedua, ekspor bahan mentah yang dilarang oleh undang-undang minerba tahun 

2014 membuat nilai ekspor bahan mentah menjadi terpuruk. Yang ketiga, pada saat 

harga minyak turun, komoditas pertambangan akan ikut turun juga. Kondisi 

perekonomian yang buruk pada sektor pertambangan berpengaruh terhadap turunnya 

kinerja perusahaan. Hal ini berimbas terhadap turunnya harga saham pada sektor 

pertambangan, para investor menilai penurunan permintaan dan penawaran pada 

sektor pertambangan sangat mempengaruhi nilai perusahaan.  

Grafik 1.1  

Pergerakan Indeks Sektor Pertambangan dan Harga Minyak Dunia jenis WTI 

 

Sumber: www.bareksa.com 
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  Dari grafik diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2011 hingga 2015 

saham sektor pertambangan di Indonesia mengalami penurunan.  Hal ini 

menunjukan bahwa sektor pertambangan sedang mengalami masa sulit dari 

tahun 2011 sampai 2015 beberapa perusahaan mulai berfokus untuk 

memaksimalkan nilai dengan cara melepas aset seperti menjual saham ke para 

investor. 

Faktor yang mempengaruhi turun dan naiknya harga saham salah satu 

faktornya adalah kinerja keuangan, sebagai cerminan kondisi di dalam 

perusahaan tersebut. Penilaian kinerja keuangan umumnya menggunakan 

analisis rasio-rasio keuangan seperti rasio profitabilitas dan rasio leverage yang 

akan penulis gunakan dalam menganalisa kinerja keuangan perusahaan tambang 

di Indonesia. Rasio profitabilitas yang akan penulis gunakan sebagai alat analisis 

terdiri dari ROA dan GPM sedangkan untuk rasio leverage hanya mengambil dari 

DER. Rasio profitabilitas adalah rasio yang berguna untuk menghitung 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasinya. 

ROA (Return On Assets) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari jumlah aset yang di 

investasikan, rasio ini dianggap penting oleh investor karena rasio ini sebagai 

salah satu indikator penting untuk melihat prospek masa depan pada 

perusahaan dengan menilai pertumbuhan profitabilitas perusahaan 

menggunakan rasio ini agar investor mendapatkan return yang baik. GPM (Gross 

Profit Margin) untuk mengukur laba kotor yang di hasilkan dari pendapatan 

perusahaan, bagi para investor GPM berguna untuk mengetahui besarnya 
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tingkat pengembalian modal dari suatu perusahaan yang berasal dari kinerja 

perusahaan yang menghasilkan laba. DER (Debt Equity Ratio) digunakan untuk 

menunjukan perbandingan antara utang dan ekuitas perusahaan (Murhadi, 

2013), rasio ini sering digunakan oleh para investor untuk mengukur besarnya 

utang perusahaan yang dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki pemegang 

saham, semakin tinggi DER akan semakin tinggi pula resiko terhadap likuiditas 

perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk membantu para calon 

investor sebelum menginvestasikan modalnya lebih baik untuk menilai dan 

memilih perusahaan yang mempunyai kinerja baik serta prospek masa depan 

yang bagus agar mendapatkan return yang sesuai dengan cara menggunakan 

analisis laporan keuangan.  Peneliti ingin menganalisa pengaruh kinerja 

perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan di sektor pertambangan 

,yang akan di analisis melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. 

Perusahaan pertambangan dapat dikatakan memiliki saham-saham yang 

berisiko dibandingkan dengan saham lainnya. Hal itu disebabkan karena 

fluktuasi harga saham sangat tinggi dan dapat turun bahkan naik sangat cepat. 

Fluktuasi ini sangat mempengaruhi harga jual saham perusahaan. 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mulai stabil ini akan 

mempengaruhi permintaan produk dan akan berdampak pada kinerja 

perusahaan. Sebuah perusahaan dapat di nilai keberhasilannya dari kinerja 

perusahaan tersebut. Kinerja adalah hasil yang dari suatu proses yang telah di 

lakukan selama kurun waktu tertentu. Kinerja dalam perusahaan dapat dilihat 

dari segi keuangan. Laporan keuangan merupakan bukti keberhasilan sebuah 
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perusahaan dan sebagai cerminan keadaan perusahaan. Sehingga banyak yang 

menggunakan laporan keuangan sebagai alat untuk menganalisis kinerja dalam 

sebuah perusahaan. Kinerja dalam perusahaan juga dapat mempengaruhi harga 

saham, jika perusahaan mencapai kinerja yang baik ,maka saham perusahaan 

tersebut akan banyak di minati para investor. Kinerja keuangan dalam 

perusahaan dapat dianggap sebagai prospek masa depan dan potensi 

perkembangan yang baik untuk perusahaan. 

Harga saham juga dapat menunjukan kondisi di dalam perusahaan 

tersebut, harga saham merupakan suatu tolak ukur penilaian bagi perusahaan. 

Apabila harga saham perusahaan tinggi maka masyarakat akan menilai 

perusahaan tersebut baik dan sebaliknya apabila harga saham perusahaan 

rendah maka nilai perusahaan menjadi rendah. Pada dasarnya kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya sangatlah 

penting untuk penilaian suatu perusahaan, karena laba dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan sebuah perusahaan memenuhi kewajiban kepada para 

investor atau pemegang saham.  

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti ingin menganalisa 

ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA 

PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya,maka 

dapat dirumuskan  permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini: 
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Apakah kinerja keuangan yang terdiri dari rasio ROA, GPM, dan 

DER berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 

pertambangan di Bursa Efek Indonesia? 

   1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang 

terdiri dari Return on Assets (ROA),Gross Profit Margin (GPM) dan Debt Equity 

Ratio (DER) terhadap harga saham pada perusahaan tambang. 

   1.4   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian: 

1. Bagi investor, diharapkan informasi ini berguna sebagai 

pengambilan keputusan dan sebagai pertimbangan dalam 

menginvestasikan modal pada perusahaan yang bisa 

menghasilkan return yang tinggi. 

2. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tentang pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap harga 

saham dengan cara analisa rasio keuangan. 

3. Bagi pihak-pihak lain ,dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian-penilitian serupa pada penelitian yang akan datang. 

 

 

 


