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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah  

Era perdagangan bebas saat ini mendorong banyak perusahaan besar di 

berbagai negara sering kali melakukan lebih banyak aktivitas usaha di negara lain 

dibandingkan di negara asalnya. Dalam menjalankan aktivitas usahanya setiap 

perusahaan membutuhkan sumber modal yang besar untuk kegiatan operasional, 

pengembangan dan perluasan usaha. Salah satu alternatif bagi perusahaan untuk 

mendapatkan dana atau tambahan modal yaitu melalui pasar modal. 

 Pasar modal menjadi sarana pendanaan bagi perusahaan maupun 

pemerintahan, dan sebagai sarana bagi kegiatan investasi. Karena pasar modal 

merupakan salah satu alternatif sumber dana bagi operasional perusahaan, maka 

pasar modal menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian. Dalam pasar 

modal, investor menjual dan membeli saham atau surat berharga lain melalui 

perusahaan efek yang terdaftar resmi di Bursa Efek Indonesia. 

Sub sektor perkebunan pada Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan 

yang usahanya mengelola dan memanfaatkan tanah agar menjadi lahan untuk 

memenuhi kebutuhan. Sektor perkebunan ini sedang mengalami penurunan harga 

saham, hal ini dapat dilihat dari perkembangan aktivitas harga  saham perusahaan 

sektor perkebunan yang terdaftar di BEI menurun setiap tahunnya dan juga 

terpengaruhnya penurunan harga CPO (crude palm oil) dunia. Sektor perkebunan 

menjadi sektor dengan kinerja year to year date terburuk di Bursa Efek Indonesia. 

Sektor ini masih mencatat penurunan 6,34% sejak awal tahun, jika dibandingkan 
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dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik 12,28% pada periode 

yang sama (kontan.co.id, 2017). Padahal sektor ini sangat berperan penting dalam 

menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian nasional serta meningkatkan 

devisa negara dan menyerap tenaga kerja. 

Salah satu bentuk informasi yang sering dipakai dari beberapa  jenis 

informasi adalah laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan. Laporan 

keuangan merupakan hasil pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan ini disusun untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang 

menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan 

perusahaan. Untuk mencapai tujuan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas 

informasi keuangan, maka setiap perusahaan yang go public di Bursa Efek 

Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan (annual report) 

kepada Bursa Efek Indonesia dan kepada para investor. Dari beberapa pengertian 

laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan 

ringkasan proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 

tahun buku yang bersangkutan dan yang berlaku untuk saat jangka waktu tertentu 

(Hardianto, 2006). 

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan agar dapat tumbuh dan 

berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar sehingga dapat menghasilkan 

laba atau keuntungan yang lebih besar. Semakin besar suatu perusahaan, maka 

akan semakin kompleks pula aktivitas bisnisnya. Jika usaha atau bisnis yang 

dijalankan perusahaan semakin besar dan kompleks, dana yang dibutuhkan pun 

akan semakin besar. Ada berbagai cara bagi perusahaan untuk mendanai aktivitas 
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bisnisnya misalnya dengan menggunakan keuntungan yang diperoleh pada 

periode sebelumnya, namun perusahaan tidak mungkin hanya mengandalkan dana 

yang berada dalam perusahaannya saja, tetapi perusahaan juga membutuhkan 

sumber dana lain yang berasal dari luar perusahaan (Yuredeta, 2014). Tetapi 

apabila dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara, tidak hanya perusahaan 

swasta yang mengalami penurunan laba bersih akibat faktor eksternal. Badan 

Usaha Milik Negara diperkirakan mencatat total laba bersih Rp 74,28 triliun 

sepanjang 2009. Laba ini lebih rendah dari tahun sebelumnya senilai Rp 78 triliun. 

“Menurunnya pendapatan ini akibat resesi global,” Ujar Menteri Badan Usaha 

Milik Negara Mustafa Abubakar (tempo.com, 2010). Bagi perusahaan, menjaga 

dan meningkatkan laba bersih adalah suatu keharusan agar saham tetap eksis dan 

tetap diminati investor (Hermansyah, 2008). 

Menurut Sharpe et.al (1995:622) laba bersih adalah selisih pendapatan dan 

beban. Dengan kata lain, angka laba bersih mencerminkan keuangan yang tersedia 

bagi pemegang saham. Keown et.al (1996:85) menyatakan “net income available 

to stockholders is the income that may be distributed to the companiy’s owners or 

reinvested in the company, provided of the course that there is cash available to 

do so”. Jones (2000:560) berpendapat laba yang dihasilkan dari operasional 

perusahaan juga digunakan alat ukur kesuksesan perusahaan, seperti hasil 

penjualan aktiva tetap, laba operasi seringkali bisa memberikan gambaran tentang 

profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang (Hardianto, 2006).
 

Pasar modal merupakan salah satu roda perekonomian suatu negara, 

Pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dalam beberapa tahun terakhir 
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secara rata-rata mengalami peningkatan. Pertumbuhan ini dianggap sebagai 

pertanda perbaikan ekonomi yang mencerminkan kepercayaan dunia bisnis 

(internasional) pada perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan 

berangsurnya kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat 

sebesar 73,35 poin. “Ini merupakan tanda bahwa perusahaan – perusahaan yang 

melantai di Bursa Efek Indonesia sehat secara fundamental dan aktivitas 

ekonomi,” kata Sri Mulyani (kompas.com, 2017). 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud 

saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut 

adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi 

kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di 

perusahaan tersebut (Darmadji dan Fakhruddin, 2008) dalam Shidiq, 2012). 

Harga saham adalah nilai bukti penyertaan modal pada perseroan terbatas 

yang telah listed di bursa efek, di mana saham tersebut telah beredar (outstanding 

securities). Harga saham dapat juga didefenisikan sebagai harga yang dibentuk 

dari interaksi antara para penjual dan pembeli saham yang dilatarbelakangi oleh 

harapan mereka terhadap keuntungan perusahaan (Asrianti dan Syamsuri, 2015). 

Harga saham mengalami perubahan naik turun dari satu waktu ke waktu yang 

lain. Perubahaan tersebut tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. 

Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka harga saham akan 

cenderung naik. Sebaliknya, apabila kelebihan penawaran, maka harga saham 

cenderung turun. 
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Dengan tingkat laba yang tinggi maka kemungkinan investor akan lebih 

tertarik menanamkan modalnya sehingga kemungkinan permintaan saham akan 

lebih kuat dibandingkan dengan penawarannya. Keadaan ini akan menyebabkan 

harga saham perusahaan kemungkinan akan mengalami kenaikan (Sa’diyah, 

2015). Teori di atas bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan, beberapa 

perusahaan sektor pertanian sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia mengalami sebuah fenomena dimana harga saham perusahaan turun 

ketika laba bersih meningkat atau sebaliknya. Kinerja Keuangan rata-rata emiten 

perkebunan sepanjang semester I – 2017 mengalami kemerosotan dibandingkan 

semester I – 2016 (year on year / yoy), salah satu contoh PT. Sinar Mas Agro 

Resources and Technology Tbk (SMAR) mengalami kemerosotan paling tajam 

sebesar 77,91% disusul emiten lain (economy.okezone.com). 

Berikut ini adalah perkembangan laba bersih perusahaan sub sektor 

perkebunan periode 2014-2017. 

Tabel 1.1 

Laba Bersih Perusahaan 

(dalam Jutaan Rupiah) 

No Emiten 2014 2015 2016 2017 

1 AALI 2,622,072 695,684 2,114,299 1,477,641 

2 ANJT 227,183 (122,920) 123,601 538,418 

3 BWPT 194,638 (181,400) (391,367) (215,178) 

4 DSNG 649,794 302,519 252,040 418,523 

5 GOLL 6,966 (16,376) 7,997 (18,767) 

6 GZCO 51,007 (31,816) (1,547,604) (147,785) 

7 JAWA 51,686 (11,716) (225,133) (104,623) 

8 LSIP 916,695 623,309 592,769 639,686 

9 PALM 168,152 (55,242) 219,100 69,350 

10 SGRO 350,102 255,892 459,356 233,317 

11 SIMP 1,109,361 364,879 609,794 568,296 

12 SMAR 1,474,655 (385,509) 2,599,539 614,644 

13 SSMS 737,830 587,144 591,659 240,536 
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14 TBLA 436,503 200,783 621,011 708,389 

15 UNSP (510,002) (517,534) (484,669) (471,926) 

Sumber: www.idx.co.id 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, laba bersih perusahaan perkebunan selama 

tahun 2014-2017 bergerak naik turun, namun pada tahun 2015 dari 15 perusahaan 

hanya 1 perusahaan yang mengalami peningkatan laba bersih yaitu AALI, sisanya 

mengalami penurunan laba bersih. Kemudian, dari 14 perusahaan yang 

mengalami penurunan laba pada tahun 2015, 9 perusahaan mengalami 

peningkatan laba pada tahun 2016, dan 5  perusahaan kembali mengalami 

penurunan laba bersih, begitu juga dengan AALI mengalami penurunan laba pada 

tahun 2016. Pada tahun 2017, hanya 3 perusahaan yang kembali mengalami 

peningkatan laba bersih sejak tahun 2016, dan 6 perusahaan yang sebelumnya 

mengalami penurunan laba bersih pada tahun 2017 kembali mengalami 

peningkatan laba bersih, serta 6 perusahaan justru mengalami penurunan laba 

bersih dibandingkan tahun sebelumnya. 

Berita laba yang baik (kejutan positif) diikuti dengan tingkat pengembalian 

saham positif, sedangkan berita buruk tentang laba (kejutan negatif) diikuti 

dengan tingkat pengembalian negatif. Semakin baik atau makin buruk berita laba 

(atau semakin besar tingkat kejutan laba) maka semakin besar pula reaksi harga 

saham yang mengikutinya. Apabila perusahaan mendapat laba, harga saham akan 

naik. Jika laba perusahaan naik, nilai sahamnya juga akan naik. Kenaikan laba 

akan menghasilkan hubungan positif atas kenaikan harga saham suatu perusahaan 

dalam jangka panjang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa informasi laba 

rugi dapat mempengaruhi harga saham. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

http://www.idx.co.id/
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bahwa informasi laba rugi dapat mempengaruhi harga saham (Sulia dan Rice, 

2013). 

Gambaran harga saham perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama tahun 2014-2017 sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Harga Saham Perusahaan 

(dalam Rupiah) 

No Emiten 2014 2015 2016 2017 

1 AALI 23,107 15,103 16,775 13,150 

2 ANJT 1,325 1,610 1,990 1,200 

3 BWPT 400 138 274 183 

4 DSNG 770 600 550 436 

5 GOLL 251 74 120 97 

6 GZCO 125 95 75 62 

7 JAWA 378 220 127 202 

8 LSIP 1,890 1,320 1,740 1,420 

9 PALM 390 346 371 328 

10 SGRO 2,100 1,700 1,910 2,570 

11 SIMP 705 332 494 464 

12 SMAR 810 4,200 4,350 3,420 

13 SSMS 1,665 1,950 1,400 1,500 

14 TBLA 755 510 990 1,225 

15 UNSP 500 500 500 163 

Sumber: www.idx.co.id 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, harga saham perusahaan perkebunan selama 

tahun 2014-2017 bergerak naik turun. Beberapa perusahaan mengalami 

peningkatan harga saham seiring dengan meningkatnya laba bersih perusahaan, 

misalnya pada tahun 2016 yaitu ANJT, GOLL, PALM, SGRO, SIMP, SMAR, 

TBLA dan UNSP. Adapun beberapa perusahaan ketika laba bersih meningkat, 

maka harga sahamnya mengalami penurunan atau sebaliknya, misalnya pada 

tahun 2015 yaitu ANJT, SMAR, SSMS. 

http://www.idx.co.id/
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Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Laba Bersih Terhadap Harga Saham (Studi Empiris 

pada Perusahaan Sektor Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2014-2017)”.
 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan  latar belakang permasalahan di atas, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana laba bersih pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

2. Bagaimana harga saham pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

3. Apakah laba bersih berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Laba bersih pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

2. Harga saham pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Pengaruh laba bersih terhadap harga saham pada perusahaan perkebunan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-

pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat 

diperoleh antara lain:  

a. Bagi penulis  

1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai laba 

bersih, sehingga dapat memberikan saran secara teori tentang laba 

perusahaan.  

2) Dapat menambah wawasaan mengenai laba bersih perusahaan 

berpengaruh terhadap harga saham.  

3) Dapat memberikan saran teori dan menambah wawasan mengenai 

harga saham untuk melihat return perusahaan yang akan diperoleh 

oleh para investor.  

b. Bagi investor dan calon investor  

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam menilai dan menganalisis 

kondisi perusahaan, sehingga dapat mempertimbangkan keputusan yang 

tepat dan menguntungkan bagi investor dalam membuat keputusan 

berinvestasi.  
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2. Kegunaan praktis  

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat baik secara langsung 

maupun tidak langsung bagi perusahaan yang berkepentingan, seperti yang 

dijabarkan berikut ini:  

a. Dapat memberikan saran secara praktis tentang laba bersih yang diperoleh 

atas sejumlah aset yang dimiliki pada perusahaan berguna untuk 

kepentingan perencanaan pada masa yang akan datang.  

b. Dapat memberikan informasi mengenai harga saham supaya menjadi 

bahan pertimbangan para investor agar lebih tertarik untuk menanamkan 

saham pada perusahaan tersebut.  

c. Dapat memberikan masukan bagi perusahaan dan saran secara praktis 

untuk meningkatkan harga saham agar dapat meningkatkan investasi yang 

diterima oleh perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian 

yang akan datang, khususnya untuk peneliti yang tertarik dengan pasar modal 

dan menambah pengetahuan tentang pengaruh laba bersih terhadap harga 

saham pada sektor perkebunan. 


