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1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi dan perekonomian global yang sangat cepat 

menuntut dunia usaha cepat berubah mengikuti perkembangannya. Perubahan yang 

cepat berdampak pada persaingan yang semakin berat karena harus mampu 

beradaptasi terhadap setiap perubahaan dan bersaing dengan dunia bisnis dalam 

negeri, regional dan internasional. Perusahaan diharapkan tidak hanya mampu 

beradaptasi dengan keadaan, tetapi juga dapat menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan di tengah perubahan yang terus terjadi. Perusahaan dapat bertahan 

dalam menghadapi setiap perkembangan dan perubahan ditunjukan dari kinerja 

perusahaan. Bagi perusahaan go public kinerja perusahaan dapat ditunjukan melalui 

harga saham yang terdaftar di bursa efek. 

Harga saham dan kinerja perusahaan menjadi perhatian khusus bagi investor 

yang berinvestasi pada instrument saham. Investor saham memiliki 2 (dua) tujuan 

utama. Tujuan pertama merupakan tujuan jangka pendek yaitu untuk memperoleh 

gain dari setiap fluktuasi harga saham dan tujuan kedua merupakan tujuan jangka 

panjang untuk memperoleh imbal hasil perusahaan dalam bentuk dividen.  

 

 
Sumber : IDX (2018) 

Gambar 1  Kinerja Saham Sektoral Tahun 2007-2017 

 

Gambar 1 menunjukan kinerja saham di Bursa Efek Indonesia periode tahun 

2007-2017. Sektor pertambangan mengalami penurunan kinerja harga saham yang 

paling tajam dibandingkan dengan sektor lainnya dengan nilai rata-rata penurunan 

sebesar 23%. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa sampai dengan 2017 para 

investor masih belum yakin dengan kinerja dari sektor pertambangan di Indonesia. 

Penurunan kinerja saham sektor pertambangan diduga akibat terjadi penurunan 

tajam pada harga komoditas pada sektor pertambangan yang belum dapat tumbuh 

sampai tahun 2017 (World Bank 2018), penurunan perekonomial global serta 
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sampai saat ini tidak terjadi peningkatan jumlah produksi yang signifikan dari tiap 

produk pertambangan. 

Salah satu subsektor perusahaan pertambangan adalah industri batubaru. 

Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. 

Sejak tahun 2005, ketika melampaui produksi Australia, Indonesia menjadi 

eksportir terdepan batubara thermal. Industri batubara mengalami booming pada 

tahun 2000-an. Perusahaan memperoleh keuntungan yang cukup signifikan, yang 

sebagian besar dipicu oleh pertumbuhan ekonomi terutama pertumbuhan ekonomi 

di negara-negara berkembang serta negara China yang sangat membutuhkan 

sumber energi yang besar, sehingga menjadikan harga komoditas batubara 

mengalami peningkatan.  Kendati demikian, situasi yang menguntungkan ini 

berubah pada saat terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008 ketika harga-

harga komoditas menurun begitu cepat, pelemahan kurs mata uang serta 

meningkatnya suku bunga. Indonesia tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor 

eksternal tersebut karena ekspor komoditas (terutama untuk batubara dan minyak 

sawit) berkontribusi sekitar 50% dari total ekspor Indonesia. Pada semester 2 tahun 

2009 sampai awal tahun 2011, harga batubara global mengalami rebound tajam. 

Kendati demikian, penurunan aktivitas ekonomi global dan adanya kebijakan 

pemerintah China dalam mengoptimalkan batubara yang dimilikinya 

mengakibatkan penurunan permintaan batubara dan kelebihan pasokan di pasar. 

Harga batubara kembali mengalami penurunan yang cukup tajam dari awal tahun 

2011 sampai pertengahan 2016 dan mengakibatkan penurunan kinerja yang lebih 

tajam lagi (www.indonesia-investments.com (2018)). 

 

 

Gambar 2  Produksi, Ekspor, Domestik dan HBA rata-rata Tahun 20012-2017 

 

Gambar 2 menunjukan jumlah produksi batubara dari tahun 2012-2017 

dengan komposisi 80% lebih merupakan komoditas ekspor. Harga Batubara Acuan 

(HBA) menunjukan penurunan dari tahun 2012 dan mulai naik pada tahun 2017. 

Koreksi HBA paling dalam terjadi pada 2015, yang menyebabkan semakin 
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banyaknya perusahaan batubara mengalami kerugian bersih. Dibandingkan dengan 

sumber energi lain seperti gas alam, batubara merupakan sumber energi yang 

memiliki karakter negatif yaitu sebagai sumber energi yang paling banyak 

menimbulkan polusi akibat tingginya kandungan karbon namun dari sisi harga 

batubara lebih murah dibandingkan harga sumber energi lainnya. Batubara menjadi 

lebih menarik bagi industri di negara berkembang yang membutuhkan sumber 

energi besar, sehingga mulai mengalihkan fokus energi mereka ke batubara. 

Penyerapan batubara di pasar domestik masih rendah, terutama disebabkan harga 

pasar dunia yang lebih menarik, dan masalah polusi yang diakibatkan dari 

penggunaan batubara. 

Berbagai penelitian terdahulu menyatakan banyak faktor yang mempengaruhi 

harga saham baik faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Faktor 

internal terdiri dari faktor keuangan maupun non keuangan. Kinerja keuangan 

menunjukan kinerja berdasarkan Laporan Keuangan yang dinilai pencapaian 

keuangan dan berbagai rasio keuangan yang menjadi indikator tingkat kesehatan 

keuangan perusahaan. Salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk menillai 

tingkat kesehatan keuangan antara lain rasio likuditas seperti Current Ratio (CR), 

rasio solvabilitas seperti Debt to Equity Ratio serta rasio probabilitas seperti return 

on asset (ROA). 

 

 
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan – Diolah 

Gambar 3 Kinerja Keuangan Tahun 2013-2017 

 

Gambar 3 menunjukan kinerja keuangan yang turun dari tahun 2013 dan 

tahun 2014-2015 dengan nilai rata-rata ROA negatif serta rasio rata-rata DER tahun 

2013-2015 yang mendekati 1,5 (satu koma lima). Avdalovic dan Milencovic (2017) 

menjelaskan bahwa harga saham dapat dipengaruhi dari kinerja keuangan 

khususnya pada rasio laverage dan rasio likuiditas di Bursa Efek Beograd.  

Indikasi lainnya yang menunjukan kinerja keuangan perusahaan dapat 

diketahui dari kemampuan likuiditas dan leverage perusahaan, antara lain dalam 

memenuhi kewajiban terhadap bank yang ditandai dengan kinerja rasio Non 

Performing Loan (NPL). NPL merupakan kredit dengan kualitas kurang lancar, 

diragukan dan macet. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia, besaran 

kredit dan nilai NPL perbankan terhadap sektor pertambangan untuk periode 2013-

2017 terus mengalami kenaikan (Tabel 1). Tahun 2016 dan 2017 menunjukan Rasio 

NPL sebesar 7.2% dan 6.2%, di mana nilai tersebut sudah diatas batas maksimum 

NPL yang diperkenankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5%, hal ini 
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menunjukan semakin banyak perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas pada 

sektor tersebut.  

 

Tabel 1  Kredit dan NPL perbankan terhadap sektor pertambangan 

Tahun 

Nilai Kredit  

(miliar rupiah) 

Nilai NPL 

(miliar rupiah) 

Rasio NPL  

(%) 

    

2013 126.826 1.920 1,5% 

2014 141.824 3.574 2,5% 

2015 135.273 5.582 4,1% 

2016 126.335 9.043 7,2% 

2017 113.622 7.019 6,2% 
Sumber: Data Statistik Perbankan Indonesia 

 

Adanya penurunan kinerja keuangan dapat menjadi prediksi awal bahwa 

perusahaan sedang mengalami financial distress. Financial distress merupakan 

situasi di mana perusahaan memiliki arus kas yang tidak mencukupi untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya (Autecheva et al. 2007). Apabila perusahaan 

mengalami financial distress dan perusahaan yang tidak dapat mengatasinya 

dengan tepat tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pemberhentian 

kegiatan usahanya.  

Faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham merupakan faktor yang 

tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, antara lain faktor makroekonomi, 

regulasi dari pemerintah, kondisi perekonomian nasional maupun internasional. 

Faktor makroekonomi antara lain terdiri dari Inflasi (Inflation), Tingkat 

Pertumbuhan Ekonomi atau Pertumbuhan Gross Domestic Product (Economic 

Growth), Suku Bunga Pinjaman (Interst Rate) serta pertukaran mata uang asing 

(Exchange Rate). Hunjra et al. (2014) menjelaskan dalam kurun waktu jangka 

panjang terdapat hubungan yang kuat antara tingkat inflasi, GDP, nilai tukar dan 

tingkat bunga terhadap harga saham pada KSE 100. 

Meskipun sudah banyak penelitian yang dilakukan di berbagai negara, 

bahasan tentang financial distress, faktor internal dan faktor makroekonomi serta 

pengaruhnya terhadap harga saham masih menjadi topik yang menarik untuk 

dieksplorasi dengan bermacam pendekatan. Eksplorasi lebih dalam dari faktor-

faktor yang digunakan maupun jenis perusahaan yang menjadi objek penelitian. 

 

Perumusan Masalah 

Fluktuasi kinerja saham menjadi salah satu indikator kinerja perusahaan. 

Kinerja saham perusahaan pertambangan subsektor batubara pada tahun 2013-2017 

mengalami penurunan yang paling tajam dibandingkan sektor lainnya di BEI. Perlu 

dilakukan analisis mendalam bagi perusahaan yang sedang mengalami penurunan 

saham. Analisis dilakukan terutama untuk mengidentifikasi faktor yang 

menyebabkan terjadi penurunan kinerja saham sehingga dapat diambil tindakan 

yang tepat untuk meningkatkan kembali kinerja saham pada periode berikutnya. 

Analisis kinerja saham dilakukan melalui analisis karakteristik keuangan, 
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identifikasi financial distress serta faktor-faktor yang mempengaruhinya baik 

faktor internal maupun faktor eksternal.  

Berbagai penelitian telah membahas kinerja keuangan, faktor-faktor internal 

dan eksternal serta dampaknya terhadap harga saham, termasuk perusahaan yang 

sedang mengalami financial distress dengan hasil yang berbeda. Sebagian 

penelitian menunjukan hubungan pengaruh positif antara faktor Earning per Share 

(Wahyuni et al. (2016)) dan (Perdana et al. (2013)), serta faktor makroekonomi 

interest rate dan exchange rate (Ullah et al. (2017), terhadap harga saham. Hal ini 

berbeda dengan penelitian yang menunjukan hubungan pengaruh negatif antara 

faktor Earning per Share (Artha et al. (2014) dan Avdalovic&Milenkovic (2017)), 

faktor makroekonomi interest rate (Artha et al. 2014) dan exchange rate (Artha et 

al. 2014) dan (Pardede et al. 2016) terhadap harga saham, sedangkan Khanji dan 

Siam (2015), menyampaikan tidak ada hubungan antara Cash Flow Operation dan 

harga saham.  

Dengan adanya perbedaaan hasil dari penelitian sebelumnya tersebut maka 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan mengadopsi penelitan-penelitan 

terdahulu untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham baik dari 

faktor internal maupun faktor eksternal dengan objek penelitian yang berbeda. 

Penelitian fokus untuk menganalisis karakteristik keuangan, kondisi financial 

distress dan faktor makroekonomi serta pengaruhnya terhadap harga saham dengan 

cakupan perusahaan petambangan subsektor batubara pada tahun 2013-2017. 

Rumusan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana karakteristik keuangan perusahaan pertambangan subsektor 

batubara yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017? 

2. Apakah terjadi financial distress pada perusahaan pertambangan subsektor 

batubara yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017?   

3. Bagaimana pengaruh karakteristik keuangan, financial distress, dan faktor 

makroekonomi terhadap determinant harga saham perusahaan pertambangan 

subsektor batubara yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empirik yang 

akurat dan dapat dipercaya tentang pengaruh karakteristik keuangan, financial 

distress, dan faktor makroekonomi terhadap harga saham perusahaan pertambangan 

subsektor batubara yang terdaftar di BEI dalam periode 2013-2017. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguji dan 

menganalisis: 

1. Karakteristik keuangan perusahaan pertambangan subsektor batubara yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017. 

2. Identifikasi adanya financial distress atau tidak pada perusahaan pertambangan 

subsektor batubara yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017. 

3. Pengaruh karakteristik keuangan, financial distress, dan faktor makroekonomi 

terhadap determinant harga saham perusahaan pertambangan subsektor 

batubara yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017. 
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Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan untuk memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Bagi manajemen perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di 

BEI, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menganalisis 

karakteristik keuangan, kondisi financial distress, dan faktor makroekonomi 

yang mempengaruhi harga saham perusahaan untuk menetapkan kebijakan dan 

strategi yang tepat. 

2. Bagi peneliti 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan manajerial dan bisnis 

praktis, melatih kemampuan aplikasi teori dan konsep-konsep manajerial, serta 

melatih kemampuan analisis terstruktur. 

3. Bagi mahasiswa 

Sebagai informasi baru dan acuan peneliti lain sebagai referensi serta studi 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 

4. Bagi investor 

Hasil penelitian dan analisis dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan 

keputusan berinvestasi saham pada perusahaan pertambangan baik tujuan jangka 

pendek maupun tujuan jangka panjang.  

5. Bagi regulator atau pemerintah 

Hasil penelitian dan Analisa dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun, 

merumuskan dan menetapakan kebijakan khususnya sektor pertambangan 

subsektor batubara. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian difokuskan terhadap karakteristik keuangan, kondisi financial 

distress, dan faktor makroekonomi serta pengaruhnya terhadap determintant harga 

saham pada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Peneliti melakukan 

penelitian hubungan antara karakteristik keuangan, kondisi financial distress dan 

faktor makroekonomi dengan harga saham perusahaan pada tahun terjadinya 

penurunan perekonomian global dan mulai meningkatnya kembali perekonomian 

global. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang menarik bagi para 

investor. Kinerja saham ditunjukan dari fluktuasi saham di pasar modal. Investor 

dapat menganalisis penyebab fluktuasi saham dari Laporan Keungan yang 

diterbitkan, informasi-informasi yang disampaikan manajemen maupun informasi 

ekternal dilingkungan perusahaan serta kondisi perekonomian atau lainya terkini 

baik dalam maupun luar negeri. Manajemen perusahaan diharapkan dapat 

memberikan informasi yang lengkap dan transparan sehingga memberikan 




