
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Konsumsi plastik meningkat dari tahun ke tahun. Data yang dihimpun dari 

Indodata Development Center (2019) dan Kementerian Perindustrian (2013) 

menunjukkan bahwa konsumsi plastik dari tahun 2012 sampai 2017 konsisten 

meningkat. Kondisi ini ditunjukkan oleh Gambar 1. Peningkatan konsumsi plastik 

ini juga mendorong perusahaan untuk terus menambah produksinya agar 

permintaan plastik terpenuhi. 

 

 
Sumber: Indec (2019) dan Kemenperin (2013) 

Gambar 1 Tren konsumsi plastik nasional tahun 2012-2018 

 

Peningkatan konsumsi plastik dari tahun ke tahun tidak diiringi dengan 

kesadaran masyarakat untuk membuang sampah plastik ke tempat sampah. 

Akibatnya, sampah plastik semakin melimpah. Sampah plastik yang tidak 

terkelola dengan baik dan berakhir di lingkungan berpotensi mencemari ekosistem. 

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016), 

Indonesia menghasilkan sekitar 9,85 miliar lembar sampah kantong plastik setiap 

tahun. Angka ini mengantarkan Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik 

terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.  

Sampah plastik berasal dari sekitar 90 ribu gerai ritel modern di seluruh 

Indonesia. Masalah sampah plastik kini menjadi perhatian sejumlah daerah di 

Indonesia. Dalam menekan jumlah sampah plastik, sejumlah daerah secara tegas 

menerapkan kebijakan pelarangan kantong plastik digunakan di gerai ritel modern. 

Setidaknya, ada 5 kota yang telah menerapkan kebijakan ini, yakni Banjarmasin, 

Balikpapan, Bogor, Denpasar, dan Surabaya. Kebijakan ini mengatur setiap 

penggunaan satu kantong plastik di gerai ritel dikenakan biaya Rp 200. 

Di tingkat nasional, pemerintah pusat tengah merumuskan kebijakan 

pengenaan cukai plastik. Pengendalian dengan mekanisme cukai dinilai lebih 

tepat diterapkan karena besaran tarif cukai dapat disesuaikan dengan karakter 

barangnya. Selain itu, cukai dinilai efektif untuk mengendalikan barang (kantong 

plastik) karena terdapat kewenangan untuk melakukan kontrol fisik atas barang 

tersebut. Menurut Setiawan (2019) skema pungutan cukai untuk industri plastik 
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dan kemasan oleh pemerintah dibagi dua. Pertama kantong plastik dengan jenis 

bijih plastik virgin atau polyethylene dan polypropylene yang membutuhkan 

waktu penguraian lebih dari 100 tahun akan dikenakan cukai 100%. Kantong 

plastik kategori pertama ini akan dikenakan tarif maksimal yakni Rp 200 per 

lembar atau Rp 30.000 per kilogram. Kedua, kantong plastik yang berasal dari 

bijih plastik oxodegradable dengan waktu urai 2-3 tahun dikenakan cukai lebih 

rendah karena termasuk golongan plastik yang ramah lingkungan. Melalui tarif 

cukai tersebut, harga setiap lembar kantong plastik diperkirakan akan berada di 

kisaran Rp 450 - Rp 500. 

Perumusan kebijakan cukai plastik sudah dalam tahap penyusunan 

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) oleh Panitia Antar Kementerian (PAK). 

PAK terdiri dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, dan kementerian terkait 

lainnya. Kebijakan ini juga sudah dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR RI 

pada Juli 2019. Kebijakan ini pernah diajukan pada tahun 2016, namun tidak ada 

perkembangan yang signifikan.  

Setiap kebijakan pasti akan menimbulkan pro dan kontra dari para 

pemangku kepentingan, terutama pihak yang secara langsung akan terdampak, 

yakni para pelaku industri plastik. Para pelaku industri dari berbagai sektor bisnis 

terutama sektor makanan dan minuman kompak menolak rencana penerapan cukai 

plastik yang diusulkan pemerintah. Sebanyak 16 asosiasi industri yang tergabung 

dalam Forum Lintas Asosiasi Industri Produsen dan Pengguna Plastik 

menyuarakan penolakan tersebut (Pebrianto 2019). Adanya penolakan dan 

tertundanya penerapan cukai dari tahun 2016 sejak pertama kali diajukan 

pemerintah, membuat adanya ketidakpastian. Padahal, investor sangat 

membutuhkan kepastian, baik kepastian imbal hasil maupun kepastian hukum 

yang mendukung kepercayaan investor. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah 

atau bahkan cenderung memberatkan posisi investor, membuat investor menjadi 

bimbang untuk berinvestasi atau bahkan menarik dananya.  

Faktor lain yang mendukung kepercayaan pemodal atau investor adalah 

persepsi mereka akan kewajaran harga saham (sekuritas). Persepsi investor 

tehadap suatu emiten menentukan keputusan investasi mereka. Menurut Septyanto 

dan Adhikara (2014) informasi akuntansi bermanfaat dalam memberikan sinyal 

informasi kondisi keuangan perusahaan. Informasi bisa berupa good news yang 

menunjukkan kondisi keuangan tidak berisiko atau bad news yang menujukkan 

kondisi keuangan berisiko. Kondisi keuangan perusahaan akan memberikan 

pandangan kepada investor bahwa secara fundamental harga saham perusahaan di 

pasar modal mampu memberikan informasi risiko unik dari saham emiten. 

Investor dapat memberikan peringkatan (rating) saham dan melakukan 

diversifikasi saham. 

Seorang investor perlu mempertimbangkan return dan risiko yang akan 

dihadapi saat melakukan investasi di pasar modal. Return yang diterima investor 

dapat berupa capital gain dan dividen tunai. Capital gain dihitung melalui selisih 

positif antara harga jual dan harga beli saham. Capital gain diterima melalui 

transaksi saham di pasar modal. Sementara itu, dividen tunai diterima melalui 

bagi hasil keuntungan yang dicapai emiten selama setahun. Di balik return yang 

menggiurkan, ada risiko yang selalu membayangi investor selama aktivitas 

investasinya di pasar modal. Risiko yang dihadapi investor pasar modal adalah 
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capital loss dan risiko likuidasi. Risiko-risiko tersebut muncul karena adanya 

ketidakpastian di pasar modal. Ketidakpastian ini sangat dipengaruhi oleh kinerja 

keuangan emiten dan transaksi yang berlangsung di pasar modal, aksi korporasi, 

kebijakan pemerintah, hingga kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Selama 

tahun 2012 hingga 2016, return saham subsektor plastik dan kemasan 

menunjukkan kinerja yang positif. Return saham mulai turun pada tahun 2017. 

Gambar 2 menunjukkan fluktuasi return saham subsektor plastik dan kemasan 

dari tahun 2012 hingga 2019. 

 

 
Sumber: IDX data diolah 

Gambar 2  Fluktuasi return saham sub sektor plastik dan kemasan tahun  

2012-2019 

 

Kebijakan cukai sebelumnya telah diterapkan pada produk tembakau, yaitu 

rokok. Penelitian yang dilakukan oleh Nursihan (2017) menunjukkan bahwa 

kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok tidak memengaruhi return saham, 

tetapi kebijakan tersebut menyebabkan investor memindahkan dananya. Dana 

yang awalnya masuk ke pabrik rokok, akibat kebijakan tersebut, kini ditarik atau 

dipindahkan ke pos lain. Akibatnya, pabrik rokok ditutup. Kondisi ini bisa saja 

terjadi pada industri plastik dan kemasan. Penerapan cukai pada kantong plastik 

dan produk kemasan plastik mungkin tidak akan memengaruhi return saham, 

akan tetapi dampaknya mungkin bisa serupa seperti industri rokok yang harus 

kehilangan beberapa pabriknya.  

Di luar kebijakan pemerintah, menurut Ghi (2015), return saham 

dipengaruhi oleh faktor internal yakni sejumlah variabel kinerja keuangan antara 

lain DER, ROE, Cash Flow Ratio (CFR), Earning Per Share (EPS), dan Time 

Interest Earned (TIE). Kinerja keuangan perusahaan menjadi pertimbangan utama 

para investor dalam menanamkan modalnya, baik melalui Bursa Efek Indonesia 

atau investasi langsung. Kinerja keuangan perusahaan dapat menjelaskan 

beberapa kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kinerja keuangan dapat dilihat 

dari rasio keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan dapat memberi 

pandangan yang lebih baik terhadap kinerja keuangan perusahaan daripada 

analisis yang hanya terdapat data keuangan perusahaan saja. Variabel yang paling 

berpengaruh kuat terhadap return saham diantara kelima variabel yang diteliti 

adalah ROE dan EPS. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Khan et al. (2013) 

yang meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham perusahaan-
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perusahaan industri Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROE 

berpengaruh positif terhadap return saham. 

Jika cukai plastik diterapkan, maka harga plastik dipastikan naik karena 

adanya komponen cukai yang dibebankan kepada konsumen. Naiknya harga 

dikhawatirkan dapat menurunkan penjualan. Jika penjualan turun, dengan kondisi 

lain dianggap tetap (ceteris paribus), maka pendapatan dipastikan berkurang atau 

turun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dampak berikutnya adalah 

turunnya laba. Bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek, dampaknya akan 

merembet ke return saham yang ikut turun. Penurunan return ini juga 

dikhawatirkan dapat menurunkan minat pasar yang nantinya berakibat pada 

turunnya permintaan saham. Inilah yang kemudian memengaruhi modal 

perusahaan.  

 

 
Sumber: Laporan keuangan perusahaan dan BPS (data diolah) 

Gambar 3  Inflasi, persentase rata-rata perubahan laba/rugi, penjualan, dan HPP 

 sub sektor plastik dan kemasan tahun 2012-2019 

 

Selain kinerja keuangan, return saham juga dipengaruhi oleh faktor 

eksternal yakni kondisi makroekonomi. Arisandi (2014) mengungkapkan bahwa 

inflasi juga dapat berpengaruh negatif terhadap return saham. Saat inflasi turun 

biaya perusahaan akan menurun, harga jual juga akan ikut menurun sehingga 

dapat menaikkan permintaan. 

Gambar 3 menunjukkan tren inflasi dari tahun 2012 hingga 2019 yang 

mengalami penurunan. Sementara itu, rata-rata penjualan dan harga pokok 

penjualan perusahaan-perusahaan di sub sektor plastik dan kemasan cenderung 

fluktuatif dengan tren yang stabil. Laba menunjukkan pergerakan yang lebih 

fluktuatif dengan rata-rata yang menurun. Isu cukai plastik mulai ramai 

diperbincangkan pada tahun 2016. Pada periode sebelum isu cukai plastik muncul, 

yakni tahun 2012-2015, terdapat 6 perusahaan dari 10 perusahaan sub sektor 

plastik dan kemasan yang labanya naik. Periode berikutnya, saat isu cukai plastik 

mulai muncul tahun 2016-2018, terdapat 3 perusahaan yang labanya naik. Ketujuh 

perusahaan lainnya mengalami penurunan laba.  

Penurunan laba pada sub sektor plastik dan kemasan belum tentu 

disebabkan oleh adanya isu cukai plastik, namun patut diduga bahwa munculnya 

isu cukai plastik membuat sejumlah pemerintah daerah menerapkan kebijakan 
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pelarangan penggunaan kantong plastik sebagai upaya dini menjaga lingkungan 

dari sampah plastik, sembari menunggu kepastian kebijakan cukai plastik. Patut 

diduga juga bahwa diterapkannya kebijakan pelarangan kantong plastik ini 

mengakibatkan laba menurun sehingga return saham turun.  

Penerapan cukai plastik juga dikhawatirkan dapat menyebabkan inflasi. 

Mengingat tingginya konsumsi plastik, kenaikan harga plastik akibat adanya 

komponen cukai akan terasa signifikan. Menurut Wira (2011), inflasi yang rendah 

menyebabkan turunnya harga jual, namun tidak semua perusahaan dapat 

menaikan volume penjualan. Pernyataan ini nampak seperti kondisi sub sektor 

plastik dan kemasan yang terjadi pada tahun 2017. Inflasi mengalami penurunan 

dari tahun 2017, namun laba sub sektor plastik dan kemasan juga ikut turun. Hal 

ini salah satunya berkaitan dengan pengurangan plastik dan isu pengenaan cukai 

terhadap produk dengan kemasan plastik. Laba pada sub sektor plastik dan 

kemasan berkurang dan return saham menurun. 

 

 

 Perumusan Masalah  

Pada umumnya, setiap investor mengharapkan return saham yang maksimal, 

sehingga aset atau kekayaan yang dimiliki investor terus bertambah. Return 

saham menjadi faktor kunci dalam memilih peluang investasi terbaik. Investor 

membutuhkan informasi tentang kondisi makroekonomi dan isu-isu yang beredar 

saat ini dalam upaya memperoleh return saham terbaik. Laporan keuangan 

perusahaan dibutuhkan pula oleh investor untuk mengidentifikasi kinerja 

keuangan perusahaan. Membaca laporan keuangan perusahaan sebaiknya 

dilakukan investor karena berbagai kebijakan perusahaan tercermin dari laporan 

keuangan, seperti kebijakan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya melalui 

utang, kebijakan perusahaan membayar utang dari penjualan, atau kebijakan 

perusahaan menjual aset untuk membayar utang.  

Adanya isu cukai dan kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik di 

sejumlah daerah mendorong perusahaan untuk berinovasi menciptakan produk 

yang ramah lingkungan. Inovasi produk ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menjaga penjualan sehingga investor tetap percaya diri untuk bertransaksi di pasar 

modal. Inovasi produk membutuhkan dana riset dan produksi yang tinggi. Tidak 

semua perusahaan mampu menjalankan strategi ini. Akibatnya, perusahaan yang 

jalan di tempat harus menanggung rugi. Berdasarkan uraian tersebut yang akan 

menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengaruh isu cukai, makroekonomi, dan 

kinerja keuangan terhadap return saham sub sektor plastik dan kemasan? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh isu cukai, makroekonomi, dan 

kinerja keuangan terhadap return saham sub sektor plastik dan kemasan baik 

secara simultan maupun secara parsial. 
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 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai informasi yang dapat menambah wawasan bagi akademisi atau 

peneliti dibidang terkait mengenai pengaruh isu cukai, makroekonomi, dan 

kinerja keuangan terhadap return saham. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam upaya 

untuk meningkatkan return saham. 

3. Sebagai pertimbangan bagi investor dalam berinvestasi saham. 

4. Dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam upaya perbaikan dan 

peningkatan kondisi ekonomi nasional. 

5. Dapat menjadi bahan rujukan dalam mengembangkan ide untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pada emiten-emiten saham sub 

sektor plastik dan kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jangka waktu 

dalam penelitian ini adalah 8 tahun, yakni dari tahun  2012 hingga 2019. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Teori Isyarat (Signaling Theory) 

 

Signaling Theory atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross (1977). 

Signaling Theory menjelaskan alasan perusahaan harus memberikan informasi 

yang positif, terutama dalam laporan keuangan kepada investor atau calon 

investor. Informasi yang positif dari perusahaan dapat meningkatkan nilai saham 

perusahaan. Secara garis besar, laporan keuangan yang positif dapat 

meningkatkan permintaan saham dan kemudian meningkatkan harga saham. 

Apabila ditinjau dari sisi investor, isu cukai memberikan sinyal kepada 

investor tentang kondisi industri plastik dan kemasan. Tentunya, investor akan 

menilai bagaimana kinerja perusahaan. Isu cukai plastik yang beredar ini 

mengakibatkan para investor menangkap sinyal jika cukai telah diterapkan, maka 

akan ada potensi penurunan penjualan. Penurunan ini bisa disebabkan oleh cukai 

yang dibebankan pada konsumen sehingga harga barang dengan kemasan plastik 

menjadi lebih mahal. Dalam asumsi ceteris paribus, penurunan penjualan akan 

berakibat pada turunnya laba. Selanjutnya, penurunan laba akan diikuti dengan 

rendahnya return saham. Return saham yang rendah membuat minat investor 

turun yang kemudian berakibat pada turunnya harga saham. 

Apabila ditinjau dari sisi perusahaan, jika terdapat isu-isu yang beredar 

seperti isu cukai, perusahaan yang berkualitas baik akan memberikan sinyal pada 
pasar, seperti dengan menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi, sehingga 

investor dapat membedakan perusahaan mana saja yang kinerjanya baik dan dapat 

menjadi rekomendasi untuk investasi saham.  




