
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu di antara sekian banyak masalah keuangan yang dihadapi oleh 

suatu perusahaan adalah masalah pembiayaan perusahaan. Kebutuhan dana suatu 

perusahaan dapat diperoleh dari dua sumber utama, yaitu sumber dana internal 

dan sumber dana eksternal. Sumber dana internal perusahaan bersumber dari 

modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan, misalnya modal 

yang berasal dari laba yang tidak dibagikan atau biasa disebut laba ditahan. 

Sedangkan sumber dana eksternal bersumber dari penjualan obligasi, emisi saham, 

dan modal pinjaman (utang). 

Pasar obligasi sangat menarik di mata investor, khususnya di pasar Surat 

Utang Negara (SUN), ditandai dengan cukup aktifnya transaksi terutama dari 

investor asing. Tingkat gain yang cukup tinggi di pasar obligasi Indonesia 

merupakan faktor pendorong investor asing untuk melakukan investasi sehingga 

kepemilikan investor asing atas obligasi Indonesia mengalami peningkatan. 

Peningkatan kepemilikan investor asing dalam obligasi berdampak terhadap 

peningkatan jumlah emiten dan nilai emisi. Peningkatan tersebut dapat terlihat 

pada Tabel 1. Pada tahun 2005, jumlah emiten yang mengeluarkan obligasi 

sebanyak 159 emiten dengan nilai emisi sebesar Rp91,2 triliun dan pada tahun 

2011 mengalami peningkatan menjadi 199 emiten dengan nilai emisi sebesar 

Rp260,9 triliun. 

Tabel 1 Jumlah emiten dan nilai emisi obligasi tahun 2005 – 2011. 

Tahun Jumlah Emiten 
Nilai Emisi 
(Rp Juta ) 

Perubahan 
(%) 

2005 159 91,190.75 9.9 
2006 162 102,640.85 12.6 
2007 175 133,915.85 30.5 
2008 178 148,115.85 10.6 
2009 183 175,330.85 18.4 
2010 188 215,127.85 22.7 
2011 199 260,863.85 21.3 

Sumber: Bapepam, 2012 

Selain obligasi, salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

secara cepat adalah melalui emisi saham. Perusahaan yang memperoleh sumber 
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dana dari investasi saham memiliki kewajiban untuk memberikan return kepada 

para investor dalam bentuk capital gain maupun dividen. Return menjadi sebuah 

indikator untuk meningkatkan kesejahteraan para investor, termasuk di dalamnya 

para pemegang saham. Akan tetapi investasi dalam bentuk saham juga 

mempunyai risiko yang tinggi karena harga saham sangat peka terhadap banyak 

faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Sama seperti obligasi, jumlah 

emiten dan emisi saham juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti 

yang terlihat pada Tabel 2. Pada tahun 2005, jumlah emiten yang mengeluarkan 

saham sebanyak 432 dengan nilai emisi sebesar Rp267,2 triliun. Pada tahun 2011, 

jumlah emiten saham meningkat menjadi 535 emiten dengan nilai emisi sebesar 

Rp536,1 triliun. 

Tabel 2 Jumlah emiten dan nilai emisi saham tahun 2005 – 2011. 

Tahun Jumlah Emiten 
Nilai Emisi 

(Rp Milyar ) 
Perubahan 

(%) 

2005 432 267,206.70 3.6 
2006 444 280,958.84 5.1 
2007 468 328,291.64 16.8 
2008 485 407,235.06 24.1 
2009 497 419,653.97 3.0 
2010 522 495,608.07 6.8 
2011 546 554,978.34 12.0 

Sumber: Bapepam, 2012 

Sumber dana eksternal berikutnya adalah modal pinjaman (utang). Apabila 

perusahaan menggunakan modal pinjaman, berarti perusahaan telah melakukan 

leverage. Financial leverage dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan 

untuk menggunakan sumber dana pinjaman yang mempunyai beban tetap untuk 

memperbesar tingkat penghasilan bagi pemegang saham. Penggunaan leverage 

dikatakan menguntungkan apabila pendapatan dari investasi lebih besar daripada 

beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sebaliknya, penggunaan 

leverage dikatakan merugikan apabila pendapatan yang diterima dari hasil 

investasi lebih kecil daripada beban tetap yang harus ditanggung perusahaan. 

Para investor tidak bisa sembarangan dalam mengambil sebuah keputusan 

investasi. Mereka terus mengamati apakah kesejahteraan mereka dapat dipenuhi 

oleh perusahaan karena memang tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkkan 

kesejahteraan para investor. Sumber informasi di mana mereka dapat melihat 
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profitabilitas perusahaan adalah laporan keuangan. Menurut PSAK 2010 (revisi 

2009), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Suatu 

laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, 

dan dapat diperbandingkan. Salah satu cara untuk memahami informasi yang 

terdapat dalam laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Rasio keuangan 

merupakan sebuah cara yang mudah untuk mengetahui dan membandingkan 

kinerja perusahaan melalui data keuangan (Brealey, et. al, 2007). 

Rasio keuangan sering disebut sebagai faktor fundamental perusahaan. Bagi 

perusahaan yang sudah go public diharuskan mencantumkan rasio keuangan yang 

relevan di dalam laporan keuangan sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam 

Nomor KEP-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996. 

Tujuan utama investor dalam berinvestasi pada suatu perusahaan adalah 

untuk memperoleh imbal hasil (return) berupa dividen dan capital gain atau 

dengan kata lain return saham adalah pengembalian laba yang dinikmati oleh 

investor atas suatu investasi modal dalam bentuk surat berharga. Return saham 

dapat dihitung dengan dua cara, yaitu dengan memasukkan unsur dividen dan 

tanpa memasukkan unsur dividen. Return saham suatu perusahaan ditentukan oleh 

beberapa hal, seperti kinerja perusahaan dan strategi perusahaan mengelola laba 

yang dimiliki. Jika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya, dapat 

dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki keadaan keuangan yang tidak 

bagus. Kondisi tersebut dapat membuat para investor merasa takut jika 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang dapat mengakibatkan 

kebangkrutan. Apabila kondisi keuangan perusahaan tersebut tidak bagus, maka 

perusahaan tersebut tidak mampu menghasilkan return yang diharapkan para 

investor dan pada akhirnya harga sahamnya akan mengalami penurunan. 

Penelitian ini mengambil studi kasus perusahaan sektor pertambangan dan 

energi yang terdaftar di bursa efek dari tahun 2007 sampai 2011. Sektor 

pertambangan dan energi merupakan salah satu sektor yang memiliki peran yang 

sangat strategis dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional. Sektor 
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pertambangan dan energi merupakan penyedia sumber daya energi dan sektor 

energi sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian. Bank Indonesia (BI) 

memproyeksikan penerimaan negara dari sektor pertambangan pada tahun 2011 

naik 26,9% atau sekitar Rp16,5 triliun. Selain itu, sektor pertambangan dan 

penggalian diperkirakan masih akan tumbuh positif di kisaran 3,2 – 3,7%. 

Pertumbuhan yang positif tersebut disebabkan oleh kegiatan eksplorasi untuk 

menemukan cadangan-cadangan mineral yang baru, terutama nikel, emas, bauksit, 

dan batubara.  

Berdasarkan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan 

Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum (P3LKEPPPU) 

yang dipublikasikan oleh Bapepam, industri pertambangan memiliki sifat dan 

karakteristik yang berbeda dengan industri lainnya, yaitu: 

a. Mempunyai ketidakpastian yang tinggi, karena tidak ada jaminan bahwa 

kegiatan pertambangan tersebut akan berakhir dengan penemuan cadangan 

bahan galian yang secara komersial layak untuk ditambang walaupun sudah 

direncanakan dengan sebaik-baiknya. 

b. Bahan galian bersifat deplesi dan tidak dapat diperbarui (non-renewable) serta 

diperlukan pengelolaan yang profesional karena kegiatan pertambangan 

membutuhkan biaya investasi yang relatif sangatbesar. 

c. Kegiatan operasi berlokasi di daerah terpencil dan menimbulkan kerusakan 

dan/atau pencemaran lingkungan hidup, sehingga setiap perusahaan 

pertambangan wajib memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku mengenai 

lingkungan hidup, selain mempunyai konsep pascapenambangan yang jelas. 

d. Tidak adanya konsesi penambangan karena berdasarkan perundangan yang 

berlaku, segala bahan galian yang berada dalamwilayah hukum Indonesia 

adalah kekayaan nasional Bangsa Indonesia yang dikuasai dan dipergunakan 

oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah 

mengeluarkan peraturan yang memberi wewenang kepada badan 

usaha/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum. 

Karakteristik sektor pertambangan yang memiliki risiko relatif tinggi 

menyebabkan sektor ini dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Selain 

itu, peluang pertumbuhan yang masih terbuka, membuat ekspektasi meningkat 
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Gambar 1 Fluktuasi 

 Berdasarkan Gambar 1, ketika terjadi krisis 2008 tingkat 

perusahaan pertambangan mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 

2007 return saham perusahaan pertambangan sebesar 3.1901, tetapi pada

2008 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 

saham perusahaan pertambangan mulai pulih pada tahun 2009, tetapi pada tahun 

2011 kembali mencapai penurunan. Keadaan ini disebabkan gagalnya beberapa 

perusahaan untuk menemuka

ditemukan tidak dapat memenuhi jumlah produksi yang diharapkan.

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor 

internal (Current Ratio
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karena investasi yang ditanamkan diharapkan mendapat return yang lebih tinggi 

masa yang akan datang. 

Ketidakpastian besarnya return yang akan diterima membuat investor 

dengan sangat hati-hati alternatif investasi yang harus

Perusahaan yang memiliki profil baik belum tentu dapat memberikan

 kepada investor, sehingga perlu dilakukan

mengenai perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan dapat

yang fluktuatif setiap saat karena berbagai faktor, baik yang bersifat

makro. Fluktuasi return saham perusahaan pertambangan

Gambar 1 berikut. 

Gambar 1 Fluktuasi return saham perusahaan pertambangan 2007 

 

Berdasarkan Gambar 1, ketika terjadi krisis 2008 tingkat 

perusahaan pertambangan mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 

saham perusahaan pertambangan sebesar 3.1901, tetapi pada

2008 mengalami penurunan yang signifikan menjadi -0.4146. Tingkat 

saham perusahaan pertambangan mulai pulih pada tahun 2009, tetapi pada tahun 

2011 kembali mencapai penurunan. Keadaan ini disebabkan gagalnya beberapa 

perusahaan untuk menemukan cadangan minyak baru atau cadangan minyak yang 

ditemukan tidak dapat memenuhi jumlah produksi yang diharapkan.

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor 

Current Ratio (CR), Return on Equity (ROE), Price Book Value
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saham perusahaan pertambangan 2007 – 2011. 

Berdasarkan Gambar 1, ketika terjadi krisis 2008 tingkat return saham 

perusahaan pertambangan mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 

saham perusahaan pertambangan sebesar 3.1901, tetapi pada tahun 

0.4146. Tingkat return 

saham perusahaan pertambangan mulai pulih pada tahun 2009, tetapi pada tahun 

2011 kembali mencapai penurunan. Keadaan ini disebabkan gagalnya beberapa 
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ditemukan tidak dapat memenuhi jumlah produksi yang diharapkan. 

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor 

Price Book Value (PBV), 
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Financial Leverage (FL)) dan eksternal perusahaan (inflasi) terhadap return 

saham pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Oleh 

karena selama periode penelitian ini terdapat periode ketika terjadi krisis 2008, 

maka variabel krisis juga dimasukkan sebagai variabel dummy. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Return saham dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun 

faktor eksternal. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diungkapkan, 

rumusan masalah yang relevan untuk dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kondisi keuangan perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2007 – 2011? 

2. Bagaimanakah pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal terhadap return 

saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

3. Bagaimanakah implikasi manajerial yang dapat diterapkan pada 

perusahaaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis kondisi keuangan perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2007 – 2011. 

2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal terhadap return 

saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Merumuskan implikasi manajerial yang dapat diterapkan pada perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 
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1. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi di dalam 

perusahaan sektor pertambangan bagi para calon investor dan kreditur. 

2. Bagi perusahaan sektor pertambangan, sebagai pertanda bahwa laporan 

keuangan yang dipublikasikan sangat berarti untuk berbagai pihak dalam 

menilai kondisi perusahaan. 

3. Sebagai tambahan referensi bagi dunia penelitian di lingkungan akademik 

dan profesional. 

4. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, terutama 

mengenai pengaruh faktor-faktor internal daneksternal perusahaan terhadap 

return saham perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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