
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Naik dan turunnya harga saham sangat ditentukan oleh minat investor 

untuk membeli atau menjual saham perusahaan tertentu. Semakin banyak investor 

yang berminat terhadap saham perusahaan tertentu semakin tinggi permintaan 

terhadap saham tersebut. Semakin tinggi permintaan akan saham tersebut maka 

harga saham akan naik. Semakin rendah permintaan terhadap saham tersebut 

maka harga saham akan turun. Minat investor terhadap saham perusahaan, secara 

teoritis dipengaruhi oleh informasi yang mereka dapatkan tentang keadaan 

perusahaan. Informasi yang diketahui investor mengenai perusahaan dapat berupa 

informasi keuangan, politik, manajerial, dan informasi lainnya yang terkait 

dengan perusahaan. Informasi yang positif mengenai perusahaan akan mendorong 

investor untuk membeli saham perusahaan tersebut, sehingga akan meningkatkan 

harga saham.  Namun informasi yang negatif dapat mendorong investor untuk 

menjual sahamnya. Penjualan saham mengindikasikan berkurangnya permintaan 

terhadap saham tersebut, sehingga akan menurunkan harga saham. Sulaiman 

(2012) dan Van (2015) menyatakan bahwa informasi negatif pada perusahaan 

memiliki dampak yang lebih kuat daripada informasi positif terhadap harga 

saham. Hal ini menunjukkan adanya informasi negatif pada perusahaan dapat 

menurunkan harga saham secara signifikan.  

Beers (2019) menyatakan bahwa terdapat beberapa berita negatif yang 

dapat berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan. Berita tersebut 

diantaranya adalah berita mengenai kinerja buruk keuangan, tata kelola 

perusahaan yang buruk, dan bencana alam yang menimpa perusahaan. Selain itu 

Cuellar et al. (2009) menyatakan bahwa informasi seperti penjualan aset, persepsi 

mengenai Stakeholders yang buruk pada perusahaan, persepsi buruk konsumen 

mengenai barang dan jasa perusahaan dapat berpengaruh negatif terhadap harga 

saham. Kinerja buruk keuangan dapat dilihat melalui rasio-rasio keuangan 

perusahaan. Rasio yang umum digunakan untuk menganalisis harga saham 

diantaranya adalah ROA, DER, BVS, EPS, dan CR. Namun Menurut Okty et al. 

(2016), Widayanti dan Colline (2017), dan Hung et al. (2018), ROA (Return on 

Asset) merupakan rasio keuangan yang paling berpengaruh dalam mempengaruhi 

harga saham. Persepsi mengenai buruknya Stakeholders perusahaan dapat 

disebabkan oleh fraud yang dilakukan oleh perusahaan. Tuanakotta (2013) 

menyatakan bahwa fraud merupakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan 

atau oknum dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan dapat 

merugikan pihak lain. Contoh fraud ialah penipuan, penggelapan, pembohongan, 

dan korupsi. Dari beberapa informasi negatif yang berpengaruh terhadap harga 

saham, informasi negatif fraud dan kinerja buruk keuangan lebih sering terjadi 

pada periode 2017 dan 2019. Terdapat beberapa pemberitaan fraud pada emiten-

emiten yang terdaftar di BEI dalam 3 tahun terakhir, diantaranya emiten LPCK, 

LPKR, AISA, WSKT, KRAS yang melakukan Corruption fraud dan emiten 

GIAA yang melakukan Financial Statement fraud. 
1
OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 
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melaporkan bahwa terdapat 48 emiten dengan kinerja buruk keuangan per 13 

agustus 2019. Hal ini menunjukkan bahwa fraud dan kinerja buruk keuangan 

merupakan informasi negatif dominan yang terjadi pada periode 2017 hingga 

2019.  

Sampai saat ini emiten BUMN tersebar di 5 sektor yang terdaftar di IDX 

BUMN 20. Diantaranya sektor Industri Dasar dan Kimia dengan emiten BUMN 

SMGR, WSBP, dan WTON, sektor keuangan dengan emiten BBNI, BMRI, 

BBTN, BJBR, dan BBRI, Industri infrastruktur dengan emiten JSMR, TLKM, 

PGAS, Industri Pertambangan dengan emiten ANTM, ELSA, PTBA, TINS, dan 

terakhir industri properti dengan emiten ADHI, PPRO, PTPP, WIKA, dan WSKT. 

Sebagian besar investor lebih berminat untuk berinvestasi pada  saham BUMN 

dibandingkan dengan saham Non-BUMN. 
2
Secara prinsip status perusahaan 

sebagai BUMN memiliki daya tarik tersendiri bagi investor, sehingga lebih 

memiliki nilai tambah dalam meningkatkan kinerja saham. Hal ini juga dapat 

dilihat dari rata-rata return harian emiten BUMN dibandingkan indeks 

sektoralnya. Dapat diambil contoh pada rata-rata return harian periode 1 Januari 

2019 hingga 9 September 2019. Emiten SMGR dan WTON pada sektor industri 

dasar dan kimia memiliki rata-rata return harian yang masing-masing lebih tinggi 

0,07% dan 0,14% dari indeks sektoralnya. Dapat dilihat juga pada emiten TLKM 

dan JSMR yang memberikan rata-rata return harian masing-masing 0,1% dan 

0.08% lebih tinggi dari indeks sektoralnya. Emiten ELSA, ANTM, dan TINS dari 

sektor pertambangan juga menunjukkan rata-rata return harian yang positif 

walaupun indeks sektoralnya menunjukkan nilai yang negatif. (Yahoofinance, 

2019). Selain itu, menurut Tampubolon et al. (2002) saham emiten BUMN lebih 

rendah resiko sehingga, beberapa investor menilai bahwa saham BUMN lebih 

menarik dibandingkan dengan saham Non-BUMN. 

 
Sumber : Yahoofinance (2019) 

Gambar 1  Pergerakan harga saham GIAA dan IHSG periode 15 April - 03 Mei 

2019 

Perbedaan dari pengaruh fraud antara emiten BUMN dan Non-BUMN 

dapat dilihat dengan membandingkan emiten BUMN GIAA (PT Garuda 
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Indonesia) dengan emiten Non-BUMN LPCK (Lippo Cikarang). 
3
PT Garuda 

Indonesia diduga melakukan penipuan terhadap laporan keuangan dimana Garuda 

Indonesia memasukkan keuntungan yang belum diterima oleh perusahaan. 

Gambar 1 menunjukkan penurunan harga saham setelah pengumuman fraud, 

dimana informasi negatif tersebut menurunkan harga saham emiten GIAA hingga 

7.6% pada hari pertama setelah kejadian. Contoh pengaruh fraud pada emiten 

Non-BUMN adalah pada emiten LPKR. 
4
Salah satu direktur Lippo grup terjerat 

kasus korupsi. Gambar 2 menunjukkan penurunan harga saham LPKR setelah 

pengumuman fraud. Informasi negatif tersebut menurunkan harga saham LPKR 

hingga 5.5% pada hari pertama setelah kejadian. 

 
Sumber : Yahoofinance (2019) 

Gambar 2  Pergerakan harga saham LPKR dan IHSG periode 4 Oktober 2018 – 

24 Oktober 2018.  

Perbedaan dari pengaruh kinerja buruk keuangan terhadap harga saham 

antara BUMN dan Non-BUMN dapat dilihat dengan membandingkan emiten 

BBTN dan BNGA pada sektor keuangan. Kinerja buruk keuangan diproksikan 

dengan nilai ROA emiten yang dibawah nilai ROA sektoral. Contohnya pada 

emiten BUMN BBTN dan Emiten Non-BUMN BNGA pada sektor keuangan 

dimana, ROA emiten BBTN pada tahun 2018 bernilai 1.09 dan berada dibawah 

ROA sektoral dengan nilai 1.15. ROA emiten BNGA pada tahun 2018 bernilai 

0.42 dan berada dibawah ROA sektoral dengan nilai 1.15. Gambar 3 

menunjukkan bahwa harga saham BBTN naik 0.8% pada hari ke-2 setelah 

kejadian. Gambar 4 menunjukkan bahwa informasi tersebut menurunkan harga 

saham BNGA hingga 4.63% pada hari ke-2 setelah kejadian. Perbedaan 

karakteristik antara emiten-emiten BUMN dan Non-BUMN dalam merespon 

fraud dan kinerja buruk keuangan dapat dilihat melalui jumlah penelusuran 

investor mengenai informasi perusahaan. Fraud pada emiten BUMN cenderung 

memiliki dampak yang lebih kuat daripada emiten Non-BUMN dilihat dari jangka 

waktu pemberitaan informasi negatif. 
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Gambar 3   Pergerakan harga saham BBTN dan IHSG periode 22 Maret 2019 - 11 

April 2019 

 

GSVI (2019) menunjukkan bahwa Financial Statement fraud pada emiten 

GIAA, diberitakan mulai 24 April 2019 hingga 6 oktober 2019. Untuk emiten 

AISA, pemberitaanya hanya dimulai dari 22 Juli 2017 hingga 26 November 2018. 

Hal ini diduga terjadi karena BUMN yang berhubungan dengan pemerintah, 

sehingga lebih diawasi oleh institusi-institusi pemerintah seperti OJK, KPK, dan 

BPK. Berbeda dengan kinerja buruk keuangan, informasi negatif mengenai 

kinerja buruk keuangan pada Non-BUMN cenderung memiliki dampak yang lebih 

kuat daripada dampak kinerja buruk keuangan terhadap emiten BUMN. Hingga 

Juni 2019 terdapat 20 emiten Non-BUMN dengan kinerja buruk keuangan yang 

sahamnya disuspensi oleh BEI, bahkan terdapat 6 emiten Non-BUMN yang 

sahamnya delisting.  

 

Gambar 4  Pergerakan harga saham BNGA dan IHSG periode 28 Maret 2019 - 17 

April 2019 

Emiten BUMN dengan kinerja buruk keuangan sahamnya tidak 

disuspensi. Hal ini diduga terjadi karena BUMN berhubungan langsung dengan 

pemerintah, sehingga dapat dilakukan penambahan penyertaan modal kepada 
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emiten BUMN
5
. Masing-masing informasi negatif mengenai fraud dan kinerja 

keuangan yang memburuk mempengaruhi harga saham BUMN dan Non-BUMN. 

Penurunan harga saham antara emiten BUMN dan Non-BUMN untuk masing-

masing informasi negatif menunjukkan nilai yang berbeda. Investor akan 

dihadapkan dengan informasi negatif mengenai emiten yang akan dipilih untuk 

berinvestasi. Perbedaan pergerakan harga saham antara BUMN dan Non BUMN 

setelah adanya informasi negatif, berimplikasi pada pemilihan emiten untuk 

berinvestasi oleh investor. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu dilakukan 

analisis pergerakan harga saham antara harga saham BUMN dan harga saham 

perusahaan Non-BUMN dalam merespon informasi negatif. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Beberapa informasi negatif terdeteksi pada emiten BUMN dan Non-BUMN. 

Perlu diketahui mengenai jenis informasi negatif apa yang lebih sering terjadi 

pada emiten BUMN dan juga Non-BUMN. Emiten BUMN dan Non-BUMN 

memiliki respon yang berbeda terhadap informasi negatif. Investor perlu 

mengetahui bagaimana kinerja saham BUMN dibandingkan dengan saham non-

BUMN dalam merespon informasi negatif yang terdapat di perusahaan. Sehingga, 

perlu diteliti mengenai perbedaan dampak informasi negatif terhadap harga saham 

antara emiten BUMN dan Non-BUMN. Selain itu, masing-masing informasi 

negatif memiliki dampak yang berbeda terhadap harga saham. Maka dari itu, perlu 

diteliti apakah perbedaan tipe informasi negatif memiliki dampak yang berbeda 

terhadap harga saham.  

1. Apakah informasi negatif memiliki dampak terhadap harga saham yang 

berbeda antara emiten BUMN dan Non-BUMN periode 2017-2019? 

2. Apakah perbedaan tipe informasi negatif memiliki dampak yang berbeda 

terhadap harga saham pada BUMN dan Non-BUMN ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

1. Menguji apakah informasi negatif memiliki dampak terhadap harga 

saham yang berbeda antara emiten BUMN dan Non-BUMN periode 

2017-2019 ? 

2. Menguji apakah informasi negatif memiliki dampak terhadap harga 

saham yang akan berbeda tergantung tipe informasi negatifnya ? 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor, hasil penelitian membantu investor dalam membentuk 

portofolio investasi dalam mempertimbangkan emiten BUMN dan Non-

BUMN 

2. Bagi industri, penelitian ini memberikan informasi mengenai dampak 

fraud dan kinerja buruk keuangan pada emiten BUMN dan Non-BUMN, 
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sehingga masing-masing emiten dapat menghindari fraud dan Kinerja 

buruk keuangan  

3. Bagi peneliti lainnya, penelitian dapat menjadi rujukan dengan kajian 

yang sama untuk melakukan pengembangan penelitian. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dibatasi oleh pada emiten-emiten saham yang terdaftar di BEI 

(Bursa Efek Indonesia) periode 2017-2019. Ruang lingkup penelitian hanya 

difokuskan pada emiten-emiten yang di dalamnya terdapat informasi negatif 

mengenai fraud dengan jenis Financial Statement fraud dan Corruption fraud dan 

kinerja buruk keuangan dengan proksi ROA emiten dibandingkan dengan ROA 

rata-rata sektoral yang disesuaikan juga dengan kapitalisasi pasarnya sebagai 

objek penelitian. 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

Efficient Market Hypothesis  

Efficient Market Hypothesis (EMH) merupakan teori pengaruh informasi 

dalam pergerakan harga saham. Bodie et al. (2014) menyatakan bahwa Efficient 

Market Hypothesis adalah keadaan dimana harga suatu saham sepenuhnya 

mencerminkan kejadian yang terkait dengan saham tersebut atau disebut juga 

pasar efisien. Implikasi dari pasar efisien adalah investor tidak dapat mengambil 

kesempatan untuk mengambil keuntungan dalam berinvestasi. Hal ini dikarenakan 

informasi sudah mencerminkan harga saham itu sendiri. Menurut Bodie et al.  

(2014) Ada tiga kategori mengenai EMH yaitu lemah, semi kuat, dan kuat. 

Kategori lemah mengindikasikan bahwa harga saham saat ini telah mencerminkan 

informasi yang didapatkan dari data perdagangan pasar seperti data historis dan 

volume perdagangan. Implikasinya adalah analisa tren atau analisis teknikal tidak 

dapat lagi berfungsi untuk menghitung harga saham pada masa yang akan datang. 

Kategori semi kuat mengindikasikan bahwa harga saham saat ini telah 

mencerminkan data perdagangan saham dan informasi public mengenai saham 

tersebut. Informasi public dapat berupa kualitas manajemen perusahaan, lini 

produk, komposisi neraca, dan data fundamental. Kategori kuat mengindikasikan 

bahwa harga saham saat ini telah mencerminkan semua informasi yang relevan 

terhadap saham tersebut, bahkan informasi yang hanya diketahui oleh internal 

perusahaan (Bodie et al 2014). 

 

 

Signalling 

 Hartono (2017) menjelaskan bahwa informasi merupakan unsur penting 

bagi investor karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan dan 

gambaran perusahaan. Teori signaling menjelaskan bahwa Informasi yang 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor 




