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Harga saham merupakan hal yang diperhatikan pihak eksternal termasuk 
investor maupun calon investor. Hal ini terjadi karena harga saham dapat 
mempengaruhi perusahaan dalam kemampuan untuk membiayai investasi baru 

(Leitner 2007). Apabila penurunan harga saham diabaikan dan terus berlangsung 
akan berdampak pada turunnya minat investor dalam menanamkan sahamnya 

terhadap perusahaan. Selain itu, menurut  Brigham dan Houston (2010), harga 
saham berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi dan 
informasi baru yang diperoleh investor tentang prospek perusahaan. Oleh sebab 

itu, perusahaan harus mampu mempertahankan harga sahamnya pada level yang 
menarik minat investor, yang berarti bahwa prospek perusahaan dalam 

menghasilkan laba pada masa mendatang cukup menjanjikan kekayaan bagi 
pemegang saham. 

Berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi harga saham baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan. 
Pada sisi internal perusahaan salah satu penyebab harga saham mengalami 

penurunan adalah faktor kinerja perusahaan yang terus menurun. Penilaian 
terhadap kinerja perusahaan dapat dilihat dari sisi keuangan maupun non 
keuangan. Penurunan kinerja keuangan atau biasa disebut dengan financial 

distress adalah salah satu yang mempengaruhi harga saham. Platt dan Platt dalam 
Fahmi (2012) mendefinisikan financial distress sebagai tahap penurunan kondisi 

keuangan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan ataupun 
likuidasi. 

Penelitian sebelumnya mengenai harga saham telah banyak dilakukan 

dengan hasil yang bervariasi, namun penelitian mengenai financial distress 
terhadap harga saham masih relatif terbatas ditemukan di Indonesia khususnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Apergis et al. (2011), Zhao (2014), dan 
Poklepović et al. (2011) menemukan bahwa prediksi akan kondisi financial 
distress berpengaruh positif terhadap harga saham. Sementara itu penelitian yang 

dilakukan di Indonesia cenderung menghasilkan yang berbeda diantaranya 
penelitian yang dilakukan oleh Ardian dan Khoiruddin (2014), Manik (2011) 

dalam menganalisa financial distress yang dilihat dengan z score Altman dan 
harga saham menemukan bahwa z score Altman yang digunakan sebagai 
prediktor financial distress tidak mempengaruhi harga saham. 

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali bagaimana 
pengaruh financial distress terhadap harga saham pada perusahaan sektor 
pertambangan di Indonesia. Alasan pemilihan sektor pertambangan sebagai objek 

penelitian adalah mengingat pentingnya peranan sektor pertambangan Indonesia 
baik pada pasar modal Indonesia maupun pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Selain itu, berdasarkan tinjauan awal penelitian terlihat bahwa sektor yang 
cenderung mengalami penurunan harga saham dalam beberapa tahun terakhir 
adalah sektor pertambangan.  



 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik keuangan dan 

financial distress pada perusahaan sektor pertambangan, serta menganalisis 
pengaruh karakteristik keuangan, financial distress dan makroekonomi terhadap 

harga saham perusahaan sektor pertambangan. Penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif dan analisis regresi data panel. Perusahaan yang diteliti adalah 
perusahaan yang menjalankan bisnisnya di sektor pertambangan yang te rdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sejak periode 2005-2015, menerbitkan laporan keuangan 
lengkap, tidak pernah delisting selama periode 2005-2015 dan tidak berpindah 

sektor selama periode 2005-2015. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas data 
yang digunakan, oleh karena itu jumlah perusahaan yang akan diteliti adalah 7 
emiten, yaitu ANTM, BUMI, ENRG, INCO, MEDC, PTBA dan TINS. Variabel 

terikat yang digunakan pada penelitian adalah harga saham (closing price) 
masing-masing emiten tiap kuartal. Variabel bebas yang mewakili zscore terdiri 

atas modal kerja terhadap total aset (WCTA), laba ditahan terhadap total aset 
(RETA), laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset (EBITTA) dan nilai 
pasar modal terhadap total kewajiban (MVETL). Sementara itu variabel bebas 

lainnya dari sisi karakteristik keuangan yaitu rasio profitabilitas terdiri atas return 
on asset (ROA) dan earning per share (EPS), rasio likuiditas berupa current ratio 

(CR), rasio leverage berupa debt ratio (DR). Variabel bebas dari sisi 
makroekonomi adalah inflasi (INF) dan pertumbuhan ekonomi (GDPgrwth) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja yang 

tidak terlalu baik jika dilihat dari karakteristik keuangan (current ratio, debt ratio, 
return on asset dan earning per share) adalah BUMI dan ENRG. Selaras dengan 

itu, dalam analisa kondisi financial distress ditemukan bahwa perusahaan yang 
selama masa penelitian tidak pernah mengalami kondisi financial distress adalah 
PTBA, TINS dan INCO. Perusahaan yang sering mengalami kondisi financial 

distress selama masa penelitian adalah BUMI dan ENRG. Hasil uji regresi panel 
ditemukan bahwa z score, return on asset dan earning per share berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham. Sedangkan current ratio, debt ratio 
serta inflasi berpengaruh signifikan namun dalam arah negatif terhadap harga 
saham. 
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