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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

    Perkembangan di dalam dunia usaha yang semakin maju dan pesat 

menuntut pengelolaan yang baik. Perusahaan harus berusaha untuk memelihara 

dan meningkatkan kinerjanya ditiap departemen sebagai antisipasi dalam 

persaingan bisnis yang semakin ketat. Dikutip dari www.bappenas.go.id yang 

diakses pada tanggal 10 maret 2021, Indonesia saat ini mengalami perlambatan 

ekonomi. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,97 persen (year on year) 

pada triwulan IV tahun 2019, lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi 

triwulan sebelumnya sebesar 5,02 persen (year on year). Terdapat pertumbuhan 

(positif) yang dapat dilihat dari sektor pertanian, sektor jasa, dan sektor 

konstruksi. Sedangkan penurunan (negatif) terjadi pada sektor industri dan 

sektor pertambangan & penggalian. Sehingga dengan adanya fenomena tersebut 

jika penurunan (negatif) terus terjadi maka akan mengakibatkan penurunan laba 

perusahaan serta tercermin dalam penurunan harga saham. 

Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan yaitu harga saham, 

jika harga saham suatu perusahaan selalu meningkat, maka investor atau calon 

investor dapat percaya dan menilai bahwa peruasahaan berhasil dalam 

mengelola usahanya dan biasanya return saham dipengaruhi oleh harga saham 

itu sendiri (Anggraini, Hanifa, Patmawati, & Irsan, 2019). Kepercayaan investor 

atau calon investor akan sangat bermanfaat bagi suatu perusahaan, karena 

semakin banyak orang yang percaya terhadap perusahaan maka keinginan untuk 
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berinvestasi terhadap perusahaan semakin kuat. Jika harga saham yang tinggi 

dapat dipertahankan maka kepercayaan investor atau calon investor terhadap 

emiten juga semakin tinggi dan hal ini dapat menaikkan nilai emiten. Sebaliknya, 

jika harga saham mengalami penurunan terus-menerus berarti dapat menurunkan 

nilai emiten dimata investor atau calon investor (Zuliarni, 2012 dalam 

Anggraini, Dkk, 2019). 

Perkembangan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh pasar modal. 

Menurut Aziz, Mintarti, & Nadir (2015), pasar modal merupakan pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik 

obligasi, saham, reksadana, intrumen derivatif ataupun instrumen yang lainya. 

Menurut Tandelilin (2017), salah satu fungsi pasar modal yaitu sebagai perantara 

untuk memperoleh dana, fungsi tersebut menunjukan pentingnya peran pasar 

modal untuk menunjang perekonomian karena pasar modal dapat 

menghubungkan pihak yang membutuhkan dana (emiten) dengan pihak yang 

kelebihan dana (investor). Menurut Putra & Widaningsih (2016), laporan 

keuangan sangat berguna juga bagi kreditor atau pengguna eksternal lainnya 

untuk mengambil keputusan. Dalam laporan keuangan yang disajikan ialah 

laporan laba rugi komprehensif dan arus kas juga komponen-komponen lainya. 

Di dalam laporan laba rugi perusahaan itulah kita dapat melihat laba perusahaan 

dan mengukur peningkatan atau penurunan kinerja keuangan perusahaan. 

Menurut Trianto (2017), kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian 

keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas 

berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Informasi kinerja keuangan sangat 
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diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang 

dikendalikan guna memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada. 

Untuk mencapai tingkat return  yang diinginkan investor harus 

mempertimbangkan, menganalisis, dan mencari informasi yang akurat baik 

informasi publik maupun informasi pribadi sebelum membeli, menjual atau 

menanam saham.  

Sebagian besar pemakai laporan keuangan tidak mendapatkan informasi yang 

akurat untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan karena kurangnya 

pengetahuan atau karena informasi yang sulit untuk didapatkan. Informasi 

seperti laporan keuangan perusahaan sebenarnya merupakan hal yang sangat 

penting dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, tidak semua pengguna 

laporan keuangan dapat memperoleh atau mengakses informasi dengan mudah 

dan cepat 

Investor menggunakan laporan keuangan untuk melakukan kegiatan 

berinvestasi. Menurut Kasmir (2017) laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu 

periode tertentu. Menurut Setia, Dkk (2018), parameter kinerja perusahaan yang 

mendapat perhatian utama investor adalah laporan keuangan terutama laporan 

laba dan arus kas. Supaya investor bisa mendapatkan return yang maksimal 

maka investor harus mengambil keputusan sebelum berinvestasi di suatu 

perusahaan dengan melihat laporan keuangan. Pengertian investasi dalam 

akuntansi meliputi semua penanaman dana perusahaan. Investment is one of the 

decisive factors in economic growth (Prasetyo, 2011:88 dalam Kartikasari, 
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2017). Menurut Tumbel, Tinangon, &Walandouw (2017),  tujuan utama dalam 

melakukan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek ialah untuk 

mendapat keuantungan atau disebut juga dengan return . Pada dasarnya investor 

selalu menginginkan tingkat return yang tinggi. Maka wajar jika investor 

menuntut tingkat return tententu atas dana yang telah dinvestasikanya kepada 

suatu perusahaan.  

Investor dan kreditor menggunakan informasi arus kas sebagai cara untuk 

mengukur kinerja perusahaan. Karena, informasi dalam arus kas digunakan 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. 

Menurut PSAK No.2 (2014), arus kas ialah arus arus masuk dan arus keluar kas 

atau setara kas. Laporan arus kas merupakan revisi dari uang kas yang diperoleh 

oleh perusahaan dan bagaimana cara mereka membelanjakanya. Laporan arus 

kas ini merupakan ringkasan  dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan 

selama periode tertentu (biasanya satu tahun buku). Jumlah arus kas yang berasal 

dari aktivitas operasi merupakan seluruh aktivitas penerimaan kas yang 

berkaitan dengan biaya operasi termasuk pembayaran kepada distributor barang 

atau jasa, pembayaran upah, pembayaran bunga, dan pembayaran pajak. Oleh 

sebab itu, biasanya arus kas berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang 

mempengaruhi penatapan laba dan rugi bersih.  

Keberhasilan dari suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat laba yang 

diperoleh perusahaan itu sendiri. Laba akuntansi diukur berdasarkan konsep 

akuntansi akrual. Walaupun laba akuntansi mencakup aspek laba ekonomi dan 

laba permanen, namun laba ini bukan merupakan pengukuran laba secara 
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langsung seperti kedua laba lainya. Tujuan utama akuntansi akrual ialah 

pengukuran laba. Ada dua proses utama dalam pengukuran laba ialah pengakuan 

pendapatan dan pengaitan beban. Pengakuan pendapatan merupakan titik awal 

pengukuran laba (Hariyani & Martini, 2015). 

Alasan dilakukannya penelitian terhadap perusahaan pertambangan batubara 

dimana saham-saham pertambangan batubara merupakan saham-saham yang 

lebih berisiko daripada saham-saham lainnya. Fluktuasi harga saham ini amat 

tinggi yang dapat turun dan naik dengan cepat. Fluktuasi yang drastis ini tentu 

saja dapat mempengaruhi harga jual saham. Menurut Citradi (2020) fenomena 

yang terjadi pada perusahaan pertambangan sektor batubara yaitu penurunan 

aktivitas ekonomi global yang menyebabkan penurunan pendapatan  pada 2019 

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (year on year). Penurunan 

pendapatan tersebut diakibatkan oleh melemahnya harga batubara yang 

berdampak pada penurunan rata-rata harga jual (average selling price). Laba 

bersih dari emiten pertambangan batubara tanah air pada tahun 2019 anjlok 

drastis bahkan sampai 100%. Bahkan kini telah menginjak tahun 2020 sektor 

pertambangan batubara belum juga menunjukan tanda-tanda membaik. Selain 

itu menurut Anggraini, Dkk (2019), industri pertambangan sangat memerlukan 

modal yang sangat besar misalnya alat berat, alat transportasi dan padat risiko 

jika dalam eksplorasi pertambangan tersebut tidak menemukan bahan galian 

yang memiliki keuntungan untuk ditambang maka pemilik industri tersebut 

harus menerima kerugian awal yang cukup besar, risiko pasar yang berhubungan 



6 
 

dengan perubahan harga dan risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan 

dengan peruabahan pajak dan harga domestik. 

Penelitian ini dikuatkan dengan penelitian sebelumnya yang tidak konsisten 

dengan hasil yang diperoleh. seperti penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati 

(2016), yang menjelaskan tentang Pengaruh Arus Kas Operasi Dan Laba 

Akuntansi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Food And Beverage Di 

Bursa Efek Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa arus kas operasi dan laba 

akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan 

secara simultan, variabel arus kas operasi dan laba akuntansi secara bersama-

sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Pengaruh yang 

tidak signifikan dimungkinkan karena investor tidak menggunakan informasi 

arus kas operasi dan laba akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan 

berinvestasi.  Penelitian yang dilakukan oleh Novi, Dkk (2020), Yang 

menjelaskan tentang Pengaruh Laba Akuntansi, Nilai Buku Ekuitas, dan Arus 

Kas Operasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. Berdasarkan hasil pengujian dapat 

diketahui bahwa secara simultan laba akuntansi, nilai buku ekuitas dan arus kas 

operasi berpengaruh signifikan terhadap retrun saham. Secara parsial laba 

akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, nilai buku 

ekuitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Sedangkan, 

pada arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Penelitian Ander, Dkk (2021), yang menjelaskan tentang Pengaruh Arus Kas 

Dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di 
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BEI. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa arus kas operasi 

berpengaruh positif terhadap return saham, arus kas investasi tidak berpengaruh 

positif terhadap return saham, arus kas pendanaan berpengaruh positif terhadap 

return saham, dan laba akuntansi berpengaruh positif terhadap return saham. 

Penelitian Rahmawati (2019), yang menjelaskan tentang Pengaruh Laba 

Akuntansi Dan Arus Kas Operasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan 

Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. Berdasarkan hasil penelitian ini secara 

parsial laba akuntansi dan arus kas operasi berpengaruh terhadap return saham. 

Sedangkan laba akuntansi dan arus kas operasi secara simultan berpengaruh 

terhadap return saham. Penelitian Lastari & Nainggolan (2019), yang 

menjelaskan tentang Pengaruh Arus Kas Operasi Dan Laba Akuntansi Terhadap 

Return Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Lq-45 Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2015-2018). Berdasarkan hasil penelitian ini secara parsial arus kas 

operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham dan laba akuntansi 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan arus kas operasi dan 

laba akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Berdasarkan fenomena dan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya 

peneliti tertarik untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan khususnya 

pada perusahaan sektor pertambangan batubara dengan judul “ Pengaruh Laba 

Akuntansi Dan Arus Kas Operasi Terhadap Return Saham (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Pertambangan Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2016-2020). 
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1.2 Rumusan Masalah 

     Bedasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijabarkan  di  atas,  maka  

dalam penelitian ini perumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh laba akuntansi terhadap return saham pada 

perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2020? 

2. Apakah terdapat pengaruh arus kas operasi terhadap return saham pada 

perusahaan pertambangan barubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2020? 

3. Apakah terdapat pengaruh laba akuntansi dan arus kas operasi terhadap return 

saham pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2020 secara simultan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini ialah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh laba akuntansi terhadap return saham pada 

perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2020.  

2. Untuk menganalisis pengaruh arus kas operasi terhadap return saham pada 

perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2020.  
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3. Untuk menganalisis pengaruh laba akuntansi dan arus kas operasi terhadap 

return saham pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2016-2020 secara simultan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini diharapkan memberikan 

konstribusi sebagai berikut :  

1. Bagi Akademisi  

     Bagi akademisi manfaat penelitian ini dapat menjadi kepustakaan dalam 

bidang ilmu pengetahuan juga sebagai informasi tambahan khususnya 

berkaitan dengan mata kuliah akuntansi. 

2. Bagi Praktisi 

 Bagi praktisi manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai informasi 

tambahan untuk peneliti selanjutnya, sedangkan bagi investor dapat 

digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan dan 

untuk memperoleh informasi yang lebih baik untuk menilai potensi 

perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

investasi. 


