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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perekonomian dan teknologi saat ini sedang berkembang pesat. Masyarakat 

yang memiliki nilai aset tinggi atau kelebihan dana mulai menginvestasikan harta 

atau asetnya dengan melakukan investasi di pasar modal. Masyarakat dapat 

berinvestasi pada perusahaan yang menawarkan sahamnya di pasar modal. Pasar 

modal Indonesia dikelola oleh Bursa Efek Indonesia. 

 Bursa Efek Indonesia menawarkan banyak jenis usaha dan perusahaan 

yang sahamnya dapat dibeli untuk dijadikan investasi. Perusahaan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. BUMN merupakan salah satu ruang lingkup 

penyaluran keuangan negara. Keuangan negara merupakan hak dan kewajiban 

negara yang dapat dinilai dengan uang (Arif et al,2002). Kekayaan negara menjadi 

sumber negara dan aset negara untuk kepentingan penyelenggaraan negara. 

Semakin tinggi jumlah kekayaan negara maka kemampuan negara untuk mengelola 

pembangunan negara juga semakin tinggi. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan 

bahwa maksud dan tujuan BUMN adalah  untuk memberikan sumbangan bagi 

perkembangan nasional pada umumnya penerimaan negara khususnya, 

memperoleh keuntungan, menyediakan barang / jasa bermutu tinggi dan memadai 

pemenuhan hajat hidup orang banyak,  menjadi  perintis  kegiatan  yang belum bisa  
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dilaksanakan  oleh  sektor lain, aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada 

pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat (Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan, 2003). Sedangkan BUMD dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1962 tentang perushaan daerah memiliki fungsi dan peranan untuk 

melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah 

dan pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Ada 3 jenis Badan 

Usaha Milik Negara yaitu Perusahaan Perseroan, Perusahaan Perseroan terbuka dan 

Perusahaan Umum (Perum).  

Perusahaan BUMN yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia adalah 

perusahaan perseroan terbuka, modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi 

kriteria untuk melakukan penawaran umum di pasar modal. BUMN menjadi aset 

negara untuk memperoleh salah satu pendapatan negara selain pajak (Adhari, 

2007). Maka perusahaan milik pemerintah tersebut juga diharapkan dapat 

beroperasi secara efisien serta menghasilkan keuntungan sehingga dapat 

melaksanakan fungsinya sebagai salah satu sumber pendanaan keuangan negara 

(Thrisye dan Simu, 2013).  

BUMN membutuhkan biaya dan modal untuk menjalankan tujuannya, 

maka perlu penyertaan modal dari negara untuk BUMN agar dapat menjalankan 

fungsi dan tujuannya untuk mencari keuntungan yang merupakan sumber 

pemasukan bagi  negara (Adhari, 2007). Menurut Pasal 4 UU Nomor 19 Tahun 

2003 tentang BUMN menyatakan bahwa Modal BUMN berasal dari kekayaan 

negara yang dipisahkan dan penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau 

penyertaan pada BUMN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
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kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset (Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan, 2003). 

Negara telah memisahkan kekayaan negara untuk dijadikan modal BUMN 

agar tidak tercampur dengan kekayaan yang memiliki sifat pasti. Keuangan BUMN 

memiliki risiko bisnis yang dapat terjadi kapan saja dan berfluktuatif. Keuangan 

BUMN didasarkan pada mekanisme pengelolaan perusahaan dan keuangan negara 

yang telah dipisahkan tersebut menjadi keuangan privat yang dimiliki perusahaan 

(Adhari, 2007). Menurut teori badan hukum, kekayaan negara yang telah 

dipisahkan tersebut menjadi milik BUMN sebagai badan hukum privat dan negara 

memeperoleh saham atas modal yang telah disetorkan. Maka saham tersebut  

dicatat sebagai kekayaan negara, serta keuangan BUMN tidak dapat diperlakukan 

sebagai keuangan negara (Adhari, 2007). Maka sesuai Pasal 2 huruf g UU 

Keuangan Negara, serta penjelasan pasal 4 ayat (1) UU BUMN dan Teori Badan 

Hukum, keuangan negara pada BUMN hanya sebatas saham atau modal pada 

BUMN yang bersifat non-cash (Adhari, 2007). BUMN di awasi oleh menteri 

BUMN dalam Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia PER-06/MBU/2014. 

Ada dua keuntungan yang diperoleh masyarakat jika memiliki saham 

BUMN/BUMD, yaitu imbal hasil dan dividen. Sebagai perusahaan yang sahamnya 

dimiliki oleh masyarakat, diharapkan ada peningkatan profesionalisme dan 

mengedepankan transparansi. Masyarakat akan tertarik dan percaya untuk 

berinvestasi pada perusahaan tersebut. Semakin banyak permintaan saham  akan 

meningkatkan nilai saham tersebut. Sehingga pemegang saham akan mendapatkan 

imbal hasilnya.  
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Imbal hasil saham yang didapatkan dari investasi memiliki tingkat risiko 

yang berbanding lurus. Risiko yang tinggi memiliki tingkat imbal hasil yang tinggi, 

begitupula sebaliknya. Investor harus mempertimbangkan tingkat risiko investasi 

sebagai dasar pembuatan keputusan investasi. Saham yang ditawarkan oleh 

perusahaan yang sudah go public akan menyediakan informasi keuangan 

perusahaan. Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1996 tentang pasar modal 

menyatakan bahwa perusahaan publik wajib melaporkan laporan keuangan kepada 

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (Otoritas Jasa Keuangan, 2012). 

Informasi laporan keuangan tersebut merupakan informasi keuangan yang akan 

digunakan untuk pengambilan keputusan, diantaranya Laporan laba/rugi, neraca, 

perubahan modal dan laporan arus kas.  Laporan laba/rugi merupakan cerminan dari 

keadaan perusahaan pada waktu tertentu.  

Arus kas bebas (Free cash flow) juga merupakan parameter untuk 

mengetahui fleksibilitas suatu perusahaan. Arus kas bebas yang berasal dari 

aktivitas operasi akan memperlihatkan fleksibilitas keuangan perusahaan. Arus kas 

bebas sering digunakan sebagai parameter untuk mengukur nilai perusahaan dan 

pemegang saham karena arus kas bebas dinilai lebih transparan dan sulit untuk 

direkayasa (Putriani dan Sukartha, 2014). 

Namun dari penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil yaitu penelitian 

Sasongko et al. (2012) dan Putriani dan Sukartha (2014) menyatakan Free cash 

flow  berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada retur saham. Maka Free cash 

flow diambil sebagai sebagai variabel independen untuk diuji pengaruhnya terhadap 

imbal hasil saham perusahaan BUMN dan BUMD. 
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Dalam laporan laba/rugi informasi yang dilihat dan dijadikan pedoman 

pengambilan keputusan investasi adalah Laba akuntansi. Laba akuntansi digunakan 

investor untuk melihat prospek ke depan dari perusahaan tersebut, yang diketahui 

dari selisih pedapatan dengan biaya untuk mengetahui kinerja dari manajemen 

tersebut (Saputra dan Astika, 2013). Selain untuk melihat prospek ke depan 

perusahaan, laba akuntansi juga digunakan untuk mempresiksi risiko dalam 

investasi dan kredit (Yocelyn dan Christiawan, 2012). Laba akuntansi seharusnya 

merupakan cerminan perusahaan yang sesungguhnya tanpa adanya arti bias. Laba 

akuntansi yang berkualitas memiliki atau tidak mengandung gangguan persepsi dan 

merupakan cerminan sesungguhnya dari kinerja perusahaan (Yocelyn dan 

Christiawan, 2012).  

Dari beberapa penelitian sebelumnya Yocelyn dan Christiawan (2012), 

Purwanti et al. (2015), Saputra dan Astika (2013), Yatmi et al. (2016) menyatakan 

bahwa laba akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap retur saham. 

Maka penelitian ini mengangkat laba akuntansi sebagai variabel independen untuk 

diuji kembali pengaruhnya terhadap imbal hasil saham perusahaan BUMN dan 

BUMD. 

Kelangsungan usaha jangka panjang tidak hanya bergantung pada kekuatan 

finansial tetapi juga dari pengelolaan perusahaan yang baik (Ajiwanto, 2015). 

Selain informasi keuangan informasi non keuangan juga berperan penting bagi 

investor dalam mengambil keputusan. Pengaruh adanya Good Corporate 

Governance sebagai pedoman tata kelola perusahaan akan lebih diminati investor. 

Investor mempercayai bahwa dengan adanya tata kelola perusahaan maka adanya 
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konflik asimetri informasi yang terjadi antara pemilik saham dan manajemen 

perusahaan menjadi berkurang (Purnamaningsih dan Wirawati, 2014). Adanya 

Corporate Governance Index membuat perusahaan berlomba-lomba agar 

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan tujuan menarik perhatian para 

investor untuk berinvestasi pada perusahaannya.  

Dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukan hasil yang berbeda-beda. 

Menurut penelitian Ajiwanto (2015) dan Siregar (2015) menyatakan Corporate 

Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap retur saham. Sedangkan 

menurut penelitian Hervita dan Kriswanto (2015), Budiharjo, (2016) dan Saputra 

dan Astika (2013) menyatakan Good Corporate Governance tidak berpengaruh 

terhadap retur saham. Namun Yatmi et al. (2016) menyatakan Good Corporate 

Governance berpengaruh positif tidak signifikan terhadap retur saham. Sehingga 

Corporate governance dijadikan variabel independen untuk diuji pengaruhnya 

terhdap imbal hasil saham perusahaan BUMN dan BUMD. 

Dari penjelasan diatas maka peneliti ingin meneliti kembali variabel 

tersebut dengan mengambil judul penelitian “Pengaruh Arus Kas Bebas, Laba 

Akuntansi dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Imbal Hasil Saham Badan 

Usaha Milik Negara dan Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2013-2017 ” . 

1.2.   Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut : 
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1. Apakah Arus Kas Bebas berpengaruh negatif signifikan terhadap Imbal Hasil 

Saham Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2017? 

2. Apakah Laba Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Imbal Hasil 

Saham Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2017? 

3. Apakah Tata Kelola Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Imbal 

Hasil Saham Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2017? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat diperoleh tujuan penelitian ini,  adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh Arus Kas Bebas terhadap Imbal Hasil Saham Badan 

Usaha Milik Negara/Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2013-2017. 

2. Untuk menguji pengaruh Laba Akuntansi terhadap Imbal Hasil Saham Badan 

Usaha Milik Negara/Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2013-2017. 

3. Untuk menguji pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Imbal Hasil Saham 

Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2013-2017. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, dapat diketahui manfaatnya sebagai berikut : 

1. Bagi akedemisi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan 

baru yang berbeda tentang pengaruh Arus Kas Bebas, Laba akuntansi dan  Tata 

Kelola Perusahaan terhadap imbal hasil saham Badan Usaha Milik Negara/Daerah. 

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam perkembangan 

penelitian-penelitian mendatang.  

2. Bagi investor. Hasil penelitian ini dapat digunakan   sebagai dasar 

pengambilan keputusan sehubungan dengan penanaman modal untuk memperoleh 

imbal hasil yang sesuai dengan harapan.  

3. Bagi perusahaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

mengambil suatu kebijakan guna meningkatkan nilai sebuah perusahaan terhadap 

tingkat jual beli saham yang diperedarkan terkait pengembalian saham.  
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1.4. Kerangka Pikir Penelitian 

Dari masalah pada latar belakang, dapat peroleh kerangka pikir penelitian 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1.1 Kerangka Pikir 
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1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN  

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, dan 

sistematika penulisan penelitian.  

BAB II  LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Berisikan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang 

menguraikan teori, konsep, penelitian sebelumnya dan logika 

berpikir peneliti yang relevan membentuk hipotesis yang akan 

dikembangkan dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Berisikan populasi dan sampel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran 

variabel, serta teknik analisis data dan uji hipotesis.  

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Berisikan hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisikan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 


