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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1 Signaling theory  

   Teori ini menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan sinyal 

atau tanda bahwa perusahaan juga telah beroperasi dengan baik. Sinyal yang baik 

akan direspon dengan baik oleh pihak lain. Informasi merupakan unsur penting bagi 

investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, 

catatan, atau gambaran baik keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang 

akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran 

efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan 

oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan 

inivestasi. 

  Menurut Jogiyanto dalam farah (2017), informasi yang dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima 

informasi tersebut dengan signal baik (good news) dan signal buruk (bad news). Jika 

pengumuman informasi tersebut sebagai signal baik bagi investor, maka terjadi 

perubahan dalam volume perdagangan saham.    
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2.1.2 Trade off theory  

  Teori ini menjelaskan mengenai keseimbangan antara biaya dan manfaat 

akibat berhutang. Trade of theory ini juga menjelaskan bahwa ketika manfaat 

berhutang lebih besar dibandingkan dengan biaya berhutang, maka perusahaan 

diuntungkan dari berhutang tersebut. sebaliknya, ketika manfaat lebih kecil 

dibandingkan dengan biayanya, maka perusahaan dirugikan dari berhutang tersebut. 

Trade of theory akhirnya diperbaharui menjadi dynamic model yang menyebutkan 

bahwa dalam berhutang ada titik optimal yang harus dicapai oleh perusahaan. titik 

optimal tersebut adalah ketika manfaat berhutang sama dengan biaya berhutang 

perusahaan. Kraus & Litzenberger dalam Purba (2016) 

2.1.3 Pecking Order Theory  

  Menurut Myers dalam Purba (2016), Pecking Order Theory menyatakan 

bahwa : 

a. Perusahaan menyukai internal financing (pendanaan dari hasil 

operasi perusahaan, yang berwujud laba ditahan).  

b. Apabila dana dari luar (external financing) diperlukan maka 

perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih 

dahulu, yaitu dimulai dengan menerbitkan obligasi, kemudian diikuti 

oleh sekuritas yang berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi), 

baru kemudian apabila masih belum mencukupi akan menerbitkan 

/saham baru. 
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2.1.4Teori Agency 

  Teori keagenan (agency theory) merupakan teori yang menjelaskan tentang 

adanya pemisahan kepentingan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan 

Bodroastuti dalam Mayangsari dan Andayani (2015). Menurut teori keagenan, 

pemisahan ini dapat menimbulkan konflik. Terjadinya agency conflict disebabkan 

pihak-pihak yang terkait yaitu principal (yang memberi kontrak atau pemegang 

saham) dan agen (yang menerima kontrak dan mengelola dana principal) mempunyai 

kepentingan yang saling bertentangan.  

  Prinsipal maupun agen adalah dua atau lebih yang bekerja sama demi 

pengelolaan perusahaan, yang keduanya memiliki motivasi sendiri untuk 

menjalankan tugasnya masingmasing. Pihak prinsipal atau pemilik atau pemegang 

saham memberikan instruksi kepada agen untuk mengelola perusahaan sesuai apa 

yang dikehendaki untuk mencapai kejayaan perusahaan. Sementara di lain pihak, 

seringkali manajemen sebagai agen akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak 

sesuai dengan instruksi yang diperintahkan oleh prinsipal. Agen akan lebih 

mementingkan untuk pencapaian hasil yang lebih baik dari pada selalu taat pada 

perintah prinsipal. 

  Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengendalian. Adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak dapat 

menimbulkan konflik keagenan Rustiarini (2010). Konflik keagenan yang timbul 

antara berbagai pihak yang memiliki beragam kepentingan dapat menyulitkan dan 

menghambat perusahaan didalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan 

nilai bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi shareholders Oktadella (2011).   
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  Adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan 

menimbulkan konflik keagenan. Pemisahan ini menyebabkan adanya asimetri 

informasi antara shareholders dan manajemen, yang  memungkinkan manajemen 

untuk mengambil kebijakan yang kurang efektif bagi perusahaan. Asymmetric 

information adalah informasi yang tidak seimbang yang disebabkan adanya distribusi 

informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen yang berakibat dapat 

menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk 

memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen Emirzon dalam 

Mayangsari dan Andayani (2015). 

  Dengan tidak adanya keterbukaan manajemen untuk mengungkapkan hasil 

kinerjanya pada pemilik perusahaan menyebabkan tata kelola perusahaan menjadi 

kurang baik. Shareholders sebagai pihak yang memberikan wewenang kepada 

manajemen untuk mengelola kekayaan mempunyai kepentingan meningkatkan 

kesejahteraan dirinya melalui pembagian dividen. Sedangkan, pihak manajemen yang 

diberi tanggung jawab mengelola kekayaan perusahaan mempunyai kepentingan 

meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui kompensasi. Kondisi ini menyebabkan 

pihak manajemen cenderung tidak memberikan informasi yang berpengaruh negatif 

terhadap kepentingan tersebut.  

  Dengan adanya permasalahan tersebut, suatu mekanisme pengendalian 

diperlukan untuk dapat mensejajarkan kepentingan antara kedua pihak tersebut. 

Mekanisme corporate governance bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi 

semua pihak yang berkepentingan, sehingga tidak terjadi konflik antara pihak agen 

dan principal yang berdampak pada penurunan agency cost Bodroastuti dalam 
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Mayangsari dan Andayani (2015). Corporate governance diperlukan untuk 

mengurangi agency problem antara pemilik dan manajer sehingga timbul keselarasan 

kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer Triwahyuningtias dan Muharam 

(2012)   

2.2.Pasar Modal 

 Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pasar modal sama saja dengan pasar-

pasar lain pada umumnya yaitu yang sesuai dengan namanya. Hal yang membedakan 

pasar modal dengan pasar lainnya adalah objek yang diperjualbelikan di tempat 

tersebut. Dalam pasar modal saham menjadi objek yang dipedagangkan. Menurut 

Sjahrial dalam purba (2016) pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang 

memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, 

pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas 

yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi. 

Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1995, Bab I Pasal 1 Butir 13 Tentang Pasar 

Modal menyebutkan bahwa: “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 

efek.”   

  Menurut Husnan dalam purba (2016) Lembaga-lembaga yang berkaitan 

dengan pasar modal tersebut diantaranya BAPEPAM, Bursa efek, Akuntan publik, 

Underwriter, Wali amanat, notaris, konsultan hukum dan lembaga klearing. Bursa 

efek merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan 
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sekuritas. Di Indonesia terdapat bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), dibursa 

itulah bertemu pembeli dan penjual skuritas. 

2.2.1 Harga Saham  

  Harga Saham merupakan nilai dimana orang bersedia membayar untuk setiap 

lembarnya (Sartono dalam purba 2016) dalam melakukan investasi pada pasar modal, 

khususnya saham, perubahan harga pasar menjadi perhatian penting bagi para 

investor, selain kondisi emiten dan keadaan perekonomiannya. Harga saham yang 

digunakan dalam melakukan transaksi di pasar modal merupakan harga yang 

terbentuk dari mekanisme pasar yaitu permintaan dan penawaran pasar. Menurut 

Sartono dala purba (2016) harga saham terbentuk dipasar modal dan ditentukan oleh 

beberapa factor seperti laba per lembar saham atau earning per share, rasio laba 

terhadap harga per lembar saham atau price earning ratio, tingkat bunga bebas resiko 

yang diukur dari tingkat bunga deposito pemerintah dan tingkat kepastian operasi 

perusahaan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa harga saham akan 

terbentuk dari adanya transaksi yang terjadi di pasar modal yang ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan dengan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham : 

1. Proyeksi laba per lembar saham  

2. Tingkat resiko dari proyeksi laba  

3. Proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas  

4. Kebijakan pembagian deviden.  

5. Kendala eksternal seperti kegiatan perekonomian pada umumnya  
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6. Pajak dan keadaan bursa saham  

7. Kekuatan penawaran dan permintaan saham di pasar  

8. Kemampuan investor dalam menganalisis investasi saham  

2.2.2 Perubahan Harga Saham  

  Harga saham adalah sebesar nilai sekarang atau present value di aliran kas 

yang diharapkan akan diterima (Sartono dalam purba 2016). Harga saham yang 

terjadi di pasar (harga pasar saham) akan sangat berarti bagi perusahaan, karena harga 

tersebut akan menentukan besarnya nilai perusahaan. Nilai suatu perusahaan bisa 

dilihat dari harga saham perusahaan yang bersangkutan di pasar modal. Harga saham 

biasanya berfluktuasi mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran. Fluktuasi harga 

saham mencerminkan seberapa besar minat investor terhadap saham suatu 

perusahaan, karenanya setiap saat bisa mengalami perubahan seiring dengan minat 

investor untuk menempatkan modalnya pada saham. Suad Husnan (2005:282) 

mengemukakan bahwa nilai (value) sebuah saham akan mempengaruhi harganya. 

Pedoman dalam membeli atau menjual (menganalisis) saham di pasar, yaitu:  

1. Apabila nilai intrinsik lebih besar daripada harga pasar saat ini, maka 

saham tersebut dinilai undervalued.  

2. Apabila nilai intrinsik lebih kecil daripada harga pasar saat ini, maka 

saham tersebut dinilai overvalued.  

3. Apabila nilai intrinsik sama dengan harga pasar saat ini, maka saham 

tersebut dinilai wajar harganya dan berada dalam kondisi keseimbangan.  
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  Kenaikan atau penurunan dari harga saham sebagai akibat dari adanya 

informasi baru yang mempengaruhi harga saham, kemudian dibandingkan dengan 

harga saham tahun sebelumnya (Jogiyanto, 2008:383). 

2.3 Pertumbuhan Perusahaan  

  Tingkat pertumbuhan suatu perusahaan akan menunjukkan sampai seberapa 

jauh perusahaan akan menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaannya. Dalam 

hubungannya dengan leverage, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi 

sebaiknya menggunakan ekuitas sebagai sumber pembiayaannya agar tidak terjadi 

biaya keagenan (agency cost) antara pemegang saham dengan manajemen 

perusahaan, sebaliknya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah 

sebaiknya menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaan karena penggunaan 

hutang akan mengharuskan perusahaan tersebut membayar bunga secara tetatur. 

Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka semakin besar kebutuhan dana untuk 

ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan mendatang maka semakin 

besar keinginan perusahaan menahan laba. Jadi perusahaan yang tumbuh sebaiknya 

tidak membagikan laba sebagai deviden tetapi lebih baik digunakan untuk ekspansi. 

Potensi pertumbuhan ini dapat diukur dari besarnya biaya penelitian dan 

pengembangan. Semakin besar R&D cost-nya maka berarti ada prospek perusahaan 

untuk tumbuh (Sartono 2001:248).   

  Pertumbuhan adalah dampak atas arus dana perusahaan dari perubahan 

operasional yang disebabkan oleh pertumbuhan atau penurunan volume usaha (Herfet 

dalam purba 2016). Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak 

internal maupun eksternal perusahaan, karena pertumbuhan yang baik memberi 
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tanda bagi perkembangan perusahaan. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan 

suatu perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, 

dan investor pun akan mengharapkan tingkat pengembalian (rate of return) dari 

investasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik. Sriwardany dalam 

purba (2016) menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh 

langsung dan positif terhadap perubahan harga saham, yang artinya bahwa informasi 

tentang adanya pertumbuhan perusahaan direspon positif oleh investor, sehingga akan 

meningkatkan harga saham.  

2.4 Kebijakan Struktur Modal  

  Struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka 

Panjang, saham preferen dan modal Weston dan Copeland (2010) dalam ircham 

(2014) . Kebijakan struktur modal dibangun dari hubungan antara keputusan dalam 

hal pemilihan sumber dana (financing decision) dengan jenis investasi yang harus 

dipilih oleh suatu perusahaan (investment decision) agar sejalan dengan tujuan 

perusahaan yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (maxsimize 

shareholder wealth) yang tercermin dari nilai suatu perusahaan (value firm). Struktur 

modal merupakan bentuk pembiayaan permanen bagi perusahaan yang terdiri dari 

instrumen hutang jangka panjang (long term debt) dan saham (Equity).  

Pada umumnya perusahaan menghadapi banyak permasalahan bagaimana 

mengatur kombinasi yang optimal antara pinjaman hutang dengan modal sendiri 

untuk memaksimalkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Penentuan struktur 

modal yang optimal untuk meningkatkan nilai perusahaan dapat dilihat dari efek 

struktur modal terhadap tingkat pengembalian saham (return to stockholder).  
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  Menurut Brigham dalam purba (2016) kebijakan struktur modal melibatkan 

pertimbangan (trade-off) antara resiko dengan tingkat pengembalian. Adapun yang 

harus diperhatikan dalam hal ini, antara lain : 

1. Menggunakan lebih banyak hutang sebagai sumber pendanaan berarti 

memperbesar resiko yang ditanggung pemegang saham.  

2. Menggunakan lebih besar hutang juga akan memperbesar tingkat 

pengembalian yang diharapkan.  

  Dengan adanya resiko yang semakin tinggi cenderung akan menurunkan 

harga saham, akan tetapi dengan meningkatnya tingkat pengembalian yang 

diharapkan (expected rate of return) akan menaikkan harga saham tersebut. Oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa struktur modal yang optimal harus berada pada 

keseimbangan antara resiko dengan yang memaksimumkan harga saham.  

2.5 Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang 

bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada 

biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum 

pajak (Brigham dalam Wehantouw 2017).     

  Franz Traxler dan Gerhard Huemer (2007:358) mengemukakan ukuran 

perusahaan sebagai berikut:  

“Firm size is the criterion most frequently use for 

demarcating membership domains, something which 

underscores the relevance of this criterion as a divide in 

business interest” 
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  Kurniasih (2012:148) mendefinisikan ukuran perusahaan merupakan nilai 

yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Menurut Bambang Riyanto (2008, 

313) pengertian ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari 

besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Selanjutnya ukuran perusahaan 

menurut Agus Sartono (2010: 249) adalah Perusahaan besar yang sudah well 

established akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan 

perusahaan kecil. Karena kemudian akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki 

fleksibilitas yang lebih besar. 

2.5.1 Klasifikasi Ukuran Perusahaan  

  Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan 

ke dalam empat kategori, pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan 

pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 memaparkan dan mendefinisikan 

pengklasifikasian di antaranya:  

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan 

usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini.  

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang ini.  
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3. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan 

usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar 

dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, 

usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di 

Indonesia.  

2.5.2 Pengukuran Ukuran Perusahaan 

 Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan Prasetyantoko 

(2008:257) mengemukakan bahwa “Asset total dapat menggambarkan ukuran 

perusahaan, semakin besar asset biasanya perusahaan tersebut semakin besar”. 

Menurut Jogiyanto (2008:282) menyatakan bahwa: “Ukuran aktiva digunakan untuk 

mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari 

total aktiva”. Menurut Kurniasih (2012:150) ukuran perusahaan diukur melalui: 

“Ukuran Perusahaan = Ln Total Aktiva”.  

Sedangkan menurut Harahap (2013:23), menyatakan pengukuran perusahaan 

adalah: “Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total 

aktiva (total aset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan 

bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi 

ketepatan waktu.”    

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menemukan ukuran perusahaan 

digunakan ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total 

aktiva. Logaritma digunakan untuk memperhalus asset karena nilai dari asset 
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tersebut yang sangat besar dibanding variabel keuangan lainnya. Perusahaan dengan 

ukuran besar memiliki akses lebih besar dan luas untuk mendapat sumber pendanaan 

dari luar, sehingga untuk memperoleh pinjaman akan menjadi lebih mudah karena 

dikatakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki kesempatan lebih besar 

untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri .Perusahaan besar 

umumnya memiliki total asset yang besar pula sehingga dapat menarik investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.     

  Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total asset, log size, nilai 

pasar saham dan lain-lain. Berdasarkan total asset, ukuran perusahaan terbagi dalam 

tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. 

Perusahaan yang memiliki total asset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah 

positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif 

lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total 

asset yang relatif kecil. 

2.6 Good Corporate Governance (GCG) 

2.6.1 Pengertian  Corporate Governance (CG) 

  Pengertian corporate governance secara umum adalah sistem, proses, dan 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang 

berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, 

dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi  
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2.6 Good Corporate Governance (GCG) 

2.6.1 Pengertian  Corporate Governance (CG) 

  Pengertian corporate governance secara umum adalah sistem, proses, dan 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang 

berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, 

dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi  

Triwahyuningtias dan Muharam ( 2012). Corporate governance dimaksudkan untuk 

mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan dalam strategi korporasi 

dan untuk memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki 

Triwahyuningtias dan Muharam (2012).  

  Forum Corporate Governance for Indonesia (FCGI) dalam publikasinya 

mendefinisikan corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara pemegang saham, manajemen, pihak kreditur, pemerintah, karyawan 

serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan 

hak-hak dan kewajiban mereka. Sehingga dapat disimpulkan tujuan dari corporate 

governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholders). 

 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan Pedoman 

Umum Good Corporate Governance Indonesia untuk digunakan oleh perusahaan 

sebagai acuan dalam pengelolaan perusahaan yang baik, yang selanjutnya disebut 

Pedoman GCG. Menurut KNKG fungsi penerapan good corporate governance bagi 

perusahaan adalah: (1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui 

pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 
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independensi serta kewajaran dan kesetaraan (2) Mendorong pemberdayaan fungsi 

dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi 

dan Rapat Umum Pemegang Saham (3)  Mendorong pemegang saham, anggota 

dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan 

menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan; (4) Mendorong timbulnya kesadaran dan 

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan 

terutama di sekitar perusahaan; (5)Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang 

saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya; (6) 

Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga 

meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan 

pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. 

  Menurut Corporate Governance Perception Index (CGPI) penerapan good 

corporate governance juga bermanfaat untuk mengurangi agency cost, yaitu biaya 

yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenangnya kepada 

manajemen, menurunkan biaya modal (cost of capital) sebagai dampak dari 

pengelolaan perusahaan yang baik, sehingga menyebabkan tingkat bunga atas dana 

atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan 

turunnya tingkat resiko perusahaan, dan dapat meningkatkan nilai saham perusahaan, 

serta menciptakan dukungan stakeholders terhadap perusahaan. 
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2.6.2 Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) 

 Mekanisme Good Corporate Governance merupakan suatu prosedur dan 

hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang 

mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan control, pengawasan terhadap 

keputusan tersebut. Mekanisme ini diarahkan untuk menjamin dan mengawasi 

berjalannya system governance dalam sebuah organisasi. Fokus dalam Good 

Corporate Governance ini yaitu pada mekanismenya. Mekanisme dalam Good 

Corporate Governance  meliputi: 

1. Dewan Direksi.  

Dewan direksi merupakan salah satu mekanisme corporate governance yang 

diperlukan untuk mengurangi agency problem antara pemilik dan manajer 

sehingga timbul keselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer. 

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan 

diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka 

panjang. Hanya saja, ada sejumlah kerugian yang harus ditanggung oleh 

perusahaan dengan besarnya jumlah dewan yaitu meningkatnya permasalahan 

dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah 

dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, 

sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan 

manajemen dan kontrol. 

2. Dewan Komisaris.  

  Proporsi dewan komisaris merupakan bagian perusahaan yang mempunyai 

peran penting dalam melaksanakan CG secara efektif dan merupakan pihak yang 
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mempunyai peranan penting dalam menyediakan laporan keuangan yang reliable 

KNKG (2006). Keberadaan komisaris independen diperlukan dalam perusahaan 

untuk menengahi atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat benturan 

berbagai kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik 

(pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan 

di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat di dalam pembiayaan usahanya 

KNKG (2006). 

3. Kepemilikan Manajerial. 

  Kepemilikan manajerial adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh 

manajemen atau pengelola perusahaan tersebut. Terkadang saham perusahaan 

dimiliki oleh direksi, komisaris, sekretaris perusahaan atau bahkan karyawan 

perusahaan tersebut. Akan tetapi, kepemilikan oleh komisaris perusahaan tidak 

dimasukan sebagai kriteria kepemilikan manajerial dalam penelitian ini, karena 

komisaris bukan sebagai organ pengelola perusahaan, tetapi komisaris bertugas 

untuk mengawasi pengelolaan yang dilakukan manajemen perusahaan yang 

dipimpin oleh direksi perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajer dalam 

perusahaan membuat manajer mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai pemilik 

perusahaan sekaligus sebagai pengelola perusahaan tersebut. Sehingga manajer  

pemilik saham tersebut akan mempunyai hak untuk memberikan tekanan atau 

saran bagi perusahaan untuk berjalan ke arah yang dikehendakinya. 

4. Kepemilikan Institusional. 

Kepemilikan institusional adalah jumlah proporsi saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau badan usaha atau organisasi. Fungsi monitoring yang 
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dilakukan oleh pemilik institusional tersebut akan membuat perusahaan lebih 

efisien dalam penggunaan aset sebagai sumber daya perusahan dalam operasinya, 

walaupun pengawasan yang dilakukan investor sebagai pemilik perusahaan 

dilakukan dari luar perusahaan. Dengan adanya pengawasan seperti ini, keputusan 

manajemen senantiasa menjadi lebih rapi, lebih bertanggungjawab, dan lebih 

berpihak pada kepentingan pemilik, sehingga dapat menghindarkan perusahaan 

dari kesalahaan pemilihan strategi yang dapat menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan sendiri.  

5. Komite Audit.  

  Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan 

good corporate governance (GCG) karena komite ini merupakan mata dan telinga 

dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan 

komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam 

implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, 

maka prinsip independensi (independency), transparansi dan pengungkapan 

(tranparency and disclosure), akuntabilitas (accoutability), pertanggungjawaban 

(responsibility), serta kewajaran (fairness) haris menjadi landasan utama bagi 

aktivitas komite audit. 

2.7 Harga Saham Dalam Perspektif Islam 

 KH. Peunoh Dali (Ketua Majlis Tarjih Muhammadiyah Pusat) berpendapat 

bahwa Bursa efek memiliki unsur positif dan negatif. Negatifnya disana ada unsur 

spekulasi yang bisa disamakan dengan praktik ijon, dan termasuk gharar. 

Positifnya, bursa saham merupakan upaya mobilisasi dana masyarakat guna 
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mendukung usaha-usaha besar yang pada dasarnya juga untuk kepentingan 

masyarakat luas. Oleh karena itu beliau menghukumi makruh. Sedangkan keputusan 

Mu’tamar NU 1989 menyatakan bahwa bursa efek termasuk dalam kategari gharar, 

tetapi tidak secara tegas dinyatakan haram.  

  Ibnu Qudamah dalam al Mughni Juz 5/173 terbitan Beirut 

mengatakan: 

“Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli 

porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli 

milik pihak lain.” 

Wahbah Zuhaili dalam al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Juz 3/1841, beliau 

berpendapat: 

“Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) 

saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra 

dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.” 

  Pendapat para ulama yang menyatakan kebolehan jual beli saham pada 

perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis yang mubah juga dikemukakan oleh Dr. 

Muhammad Abdul Ghafar al Syarif (al Syarif, Buhuts Fiqhiyyah Mu’ashirah , Beirut: 

Dar Ibnu Hazm, 1999, Hlm78-79). Dr. Muhammad Yusuf Musa (al Islam wa 

Muskilatuna al al hadhirah), Muhammad Rawas Qal’ahji, Umar bin Abdul Aziz 

Matrak, dll. 

  Sedangkan keputusan Muktamar ke-7 Majma’ Fiqh Islami tahun 1992 di 

Jeddah berpendapat: 

“Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap 

memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan”. 

(www.compas .com) 
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ا َ ا ي َ ه ُّ ي َ يهََ أ ذِ َّ ل ُىا ا ى ُىا َلَ آمَ ل كُ ْ أ َ مَْ ت كُ َ ل ا َى ْم َ مَْ أ كُ َ ى ْ ي َ لَِ ب اِط َ ب ْ ل ا ِ َ ب ِلَّ نَْ إ َ ىنََ أ كُ َ ة َ ت اَر َج ِ هَْ ت اضَ  َع َز َ  ت

مَْ كُ ىْ ۚ َ ِم َلَ  ُىا َو ل ُ ت ْ ق َ مَْ ت كُ ُسَ ف وْ َ ۚ َ أ نََّ  ِ ََ إ انََ ّللاَّ مَْ كَ كُ ِ ا ب يم  ِح  َر

  Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada 

transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi 

muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan 

sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, 

memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain 

dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh 

melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas 

saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, 

baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. 

(https://mkitasolo.blogspot.co.id).  

  Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa 

hukum jual beli saham di pasar modal masih menjadi pro-kontra. Namun dari 

beberapa pendapat ulama dapat ditegaskan bahwa kebanyakan fuqaha kontemporer 

menghukuminya sebagai perbuatan yang mubah/boleh dan penulis lebih cenderung 

mengikuti pendapat ini. Diantara mereka yang menghukumi mubah adalah: Yusuf 

Qardawy, Muhammad Syaltut, Abdurrahman Isa, Dr. Muhammad Abdul Ghafar al 

Syarif, Dr. Muhammad Yusuf Musa, Muhammad Rawas Qal’ahji, Umar bin Abdul 

Aziz Matrak, dan sebagainya. 

 

 

https://mkitasolo.blogspot.co.id/
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2.8 Hasil Penelitian Terdahulu 

   Adapun hasil hasil sebelumnya dari penelitian penelitian terdahulu 

mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dari table 

berikut: 

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu  

No 
Penelitian 
terdahulu 

Judul Variabel Hasil 

1 JelieD. 
Wehantouw 
(2017) 
Sumber: 
jurnal EMBA 
Vol.5 No.3  

Pengaruh 
struktur 
Modal,Ukura
n Perusahaan 
dan 
Profitabilitas 
Terhadap 
Harga Saham 
Pada Industri 
Sektor 
Makanan 
Yang 
Terdaftar Di 
BEI Periode 
2012-2015 

XI:Struktur 
Modal 
X2:Ukuran 
Perusahaan 
X3:Profitabil
itas 
Y:Harga 
Saham 
 

Struktur modal, ukuran 
perusahaan dan 
profitabilitas 
berpengaruh secara 
bersama terhadap harga 
saham. 

2 Ririn Ely 
Wahyuni 
(2017) 
Sumber : 
Jurnal ilmu 
dan riset 
manajemen 
vol.4 no.4 

Pengaruh 
Struktur 
Modal dan 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
Terhadap 
Harga Saham 

X1: Struktur 
Modal 
X2: 
Pertumbuhan 
Perusahaan  
Y: Harga 
Saham 

-Struktur modal tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap Harga Saham 
- Pertumbuhan 
perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap 
perusahaan  
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3 Firmansyah,m
asril (2017) 
Sumber :  
 Asian Journal 
of Innovation 
and 
Entrepreneurs
hip (e-ISSN: 
2477- 0574; 
p-ISSN: 
2477-3824) 
Vol. 02, No. 
02, 

Pengaruh 
pertumbuhan 
perusahaan, 
Total Asset 
Trun Over, 
Return of 
Invesment, 
Earning Per 
Shere trhadap 
harga saham  

X1: 
pertumbuhan 
perusahaan 
X2:total asset 
trun over 
X3:return of 
investment 
X4: Earning 
Per Share  
Y:Harga 
Saham  

Menunjukkan bahwa 
secara simultan 
pertumbuhan 
perusahaan, total asset 
turnover, return on 
investment dan earning 
per share berpengaruh 
terhadap harga saham 
pada perusahaan 
manufaktur di BEI, 
sedangkan secara parsial 
variabel yang 
berpengaruh terhadap 
harga saham adalah 
earning per share. 

4 Dahrul aman 
harahap 
(2017) 
Sumber : 
DIMENSI, 
VOL. 6, NO. 
1: 22-40 
ISSN: 2085-
9996 

Pengaruh Npl, 
Ldr, Gcg , 
Nim , Roa , 
Roe , Car 
,Bopo 
Terhadap 
Harga Saham 
Pada 
Perusahaan 
Perbankan 
Yang 
Terdaftar Di 
Bursa Efek 
Indonesia 
Dari Tahun 
2010 - 2014. 

X1:Non 
Performing 
Loan (NPL) 
X2: Loan to 
Deposit 
Ratio (LDR) 
X3:GCG 
(Good 
Corporate 
Governance) 
X4: NIM 
(Net Interest 
Margin) 
X5: Return 
on Assets 
(ROA) 
X6: Return 
on Equity 
(ROE) 
X7: CAR 
(Capital 
Adequacy 
Ratio) 
X8: BOPO 

Menunjukkan bahwa 
variabel independen 
NPL, LDR, GCG, NIM, 
ROA, ROE, CAR dan 
BOPO secara simultan 
berpengaruh terhadap 
variabel dependen harga 
saham 

5 Dimita H. P. 
Purba (2016) 
Sumber: 
Jurnal 

Pengaruh 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
dan Kebijakan 
Struktur 
Modal 
Terhadap 

X1: 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
X2: Kebijaka 
Struktur 
Modal 
Y: Harga 

Menunjukkan bahwa 
secara parsial 
pertumbuhan perusahaan 
memiliki pengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap perubahan 
harga saham, kebijakan 
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Perubahan 
Harga Saham 
Pada 
Perusahaan 
Property Dan 
Real Estate di 
BEI 

Saham struktur modal memiliki 
pengaruh positif tetapi 
tidak signifikan terhadap 
perubahan harga saham. 
Secara simultan 
pertumbuhan perusahaan 
dan kebijakan struktur 
modal secara bersama-
sama berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap perubahan 
harga sah 

6 Erik setiyono 
(2016) 
Sumber : 
Jurnal Ilmu 
dan Riset 
Akuntansi : 
Vol.5 No5  

Pengaruh 
kinerja dan 
ukuran 
perusahaan  
terhadap 
return saham  

X1: Kinerja 
X2:Ukuran 
perusahaan 
Y:retrun 
saham  

Debt to Equity Ratio 
(DER) dan Earning Per 
Share (EPS) secara 
signifikan berpengaruh 
positif terhadap Return 
Saham, sedangkan 
Current Ratio (CR), 
Return On Asset (ROA), 
dan Ukuran Perusahaan 
tidak berpengaruh secara 
signifikan positif 
terhadap Return Saham. 

7 Dwi 
Anjarwati 
(2015) 
Sumber :  
 Jurnal Ilmu 
dan Riset 
Manajemen 
Vol.4 No.10 

Pengaaruh 
Profitabilitas,
Leverage,dan 
Nilai Pasar 
Terhadap 
Harga Saham 

X1: 
Profitabilitas 
X2: Leverage 
X3: Nilai 
Pasar 
Y: Harga 
Saham 

Menunjukkan bahwa 
profitabilitas, leverage 
dan nilai pasar 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
harga saham 

8 Muhammad 
Ircham (2014) 
Sumber: 
Jurnal 
Administrasi 
Bisnis Vol.11 
No.1   

Pengaruh 
Struktur 
Modal dan 
Profitabilitas 
Terhadap 
Harga Saham  

X1: Struktur 
Modal 
X2: 
Profitabilitas 
Y: Harga 
Saham  

ROE, EPS, DAR, DER 
secara simultan 
memiliki pengaruh 
signifikan terhadap 
harga saham. Secara 
parsial DER, DAR dan 
EPS memiliki pengaruh 
positif terhadap harga 
saham, sedangkan ROE 
berpengaruh negativ 
terhadap harga saham. 
Dan EPS memiliki 
pengaruh dominan 
terhadap harga saham. 

9 Nur Karimah Pengaruh X1: Arus Menunjukan bahwa 
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(2014) 
Sumber: 
Jurnal 
 

Arus Kas, 
Ukuran 
Perusahaan, 
Laba 
Akuntansi 
Dan Nilai 
Buku 
Terhadap 
Harga Saham 
Di Bei 
 

Kas 
X2: Ukuran 
Perusahaan 
X3:Laba 
Akuntansi 
X4: Nilai 
Buku 
Y: Harga 
Saham 
 

secara simultan keempat 
variabel independen 
berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham. 
Sedangkan dari uji 
persial variabel arus kas, 
laba akuntansi, dan nilai 
buku berpengaruh 
terhadap harga saham, 
tetapi untuk variabel 
ukuran perusahaan 
memiliki nilai negatif 
terhadap harga saham. 
 

10 Nunky Rizka 
Mahapsari 
(2013) 
Sumber : 
Jurnal 
nominal Vol.2 
No.1 

Pengaruh 
profitabilitas, 
struktur 
aktiva, dan 
pertumbuhan 
penjualan 
terhadap 
harga saham 
dengan 
struktur 
modal sebagai 
variabel 
intervening 
pada 
perusahaan 
manufaktur di 
bursa efek 
indonesia 

X1: 
Profitabilitas 
X2: Struktur 
Aktiva 
X3: 
Pertumbuuha
n Penjualan  
Y: Harga 
saham 

-Tidak terdapat 
pengaruh positif 
profitabilitas terhadap 
struktur modal, 
-Tidak terdapat 
pengaruh negatif 
struktur aktiva terhadap 
struktur modal, 
- Terdapat pengaruh 
positif pertumbuhan 
penjualan terhadap 
struktur modal,  
- Tidak terdapat 
pengaruh negatif 
profitabilitas, struktur 
aktiva, dan pertumbuhan 
penjualan terhadap 
struktur modal,  
- Terdapat pengaruh 
positif profitabilitas 
terhadap harga saham, 
tidak terdapat pengaruh 
positif struktur aktiva 
terhadap harga saham, 
tidak terdapat pengaruh 
negatif pertumbuhan 
penjualan terhadap 
harga saham, terdapat 
pengaruh negatif 
struktur modal terhadap 
harga saham,  
- Terdapat pengaruh 
positif profitabilitas, 
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struktur aktiva, dan 
pertumbuhan penjualan 
terhadap harga saham 
melalui struktur modal. 

Sumber: Berbagai jurnal 

2.3.Kerangka Pemikiran 

Kerangka dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar II.1 Kerangka Pemikran 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Sumber : Data olahan 2018 

  = Parsial 

Dimita H.P.Purba (2016 ) dalam penilitiannya menunjukan bahwa secara 

parsial pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

perubahan harga saham, kebijakan struktur modal memiliki pengaruh positif tetapi 

Struktur Modal 

Kepemilikan manajerial 

Pertumbuhan Perusahaan 

Ukuran Perusahaan 

Harga Saham 

Kepemilikan Institusional 

Komite Audit 

Dewan Direksi 

Komisaris Independen 



39 
 

 

tidak signifikan terhadap perubahan harga saham. Secara simultan pertumbuhan 

perusahaan dan kebijakan struktur modal secara bersama-sama berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap perubahan harga saham. Jelie D. Wehantouw (2017) Struktur 

modal, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh secara bersama terhadap 

harga saham. 

2.9 Pengembangan Hipotesis 

  Berdasarkan teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

2.9.1 Pengaruh pertumbuhan perusahaan pada harga saham 

  Pertumbuhan adalah dampak atas arus dana perusahaan dari perubahan 

operasional yang disebabkan oleh pertumbuhan atau penurunan volume usaha (Herfet 

dalam purba 2016). Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal 

maupun eksternal perusahaan, karena pertumbuhan yang baik memberi tanda bagi 

perkembangan perusahaan. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu 

perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, dan 

investor pun akan mengharapkan tingkat pengembalian (rate of return) dari investasi 

yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik. 

Return on Assets adalah pengukuran kemampuan perusahaan secara 

keseluruhan didalam menghasilkan keuntungandengan jumlah keseluruhan aktiva 

yang tersedia didalam perusahaan.Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan 

suatu perusahaan(Syamsuddin, dalam Ginanjar 2017).Menurut Dendawijaya dalam 

ina 2009 ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin 
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besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin 

baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset.  

Menurut Lestari dan Sugiharto dalam ina (2009) ROA adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan 

aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas 

asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan 

daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan 

menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat 

pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak bahwa harga saham 

dari perusahaan tersebut di Pasar Modal juga akan semakin meningkat sehingga ROA 

akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto 

dalam ina 2009 angka ROA dapat dikatakan baik apabila > 2%. 

  Pada penelitian wahyuni (2017) menyimpulkan bahwa Pertumbuhan 

perusahaan (ROA) berpengaruh positif terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan 

ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, Perusahaan 

yang tumbuh dengan cepat memperoleh hasil positif dalam artian pemantapan posisi 

di peta persaingan, penjualan yang meningkat secara signifikan dan diiringi oleh 

adanya peningkatan pangsa pasar. Makin tinggi return on assets menunjukkan bahwa 

perusahaan makin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba 

bersih setelah pajak. Penelitian ini didukung oleh Wulandari (2009) dalam 

penelitiannya menunjukkan Pertumbuhan Perusahan melaui ROA berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham. Namun hasil penelitian tersebut 
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bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Subiyantoro dan Andreani 

(2003), bahwa Pertumbuhan Perusahaan melalui ROA tidak terdapat pengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

 Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan 

tersebut, maka hipotesis yang pertama dapat dibuat adalah: 

H1 : Diduga pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap harga saham. 

2.9.2 Pengaruh Struktur Modal Pada Harga Saham 

Menurut Riyanto dalam Saifi (2014), Struktur Modal didefinisikan sebagai 

perimbangan atau perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Sedangkan Menurut Ahmad Rodoni dalam Mujiburrahman (2015), struktur modal 

sebagai berikut: Proposi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja 

perusahaan dimana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan 

sumber yang berasal dari dana jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama 

yakni yang berasal dari dalam dan luar perusahaan.  

Pada penelitian tommy (2017) menyimpulkan bahwa Struktur modal memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

Pada penelitian Ircham (2014) menyimpulkan bahwa struktur modal memiliki 

pengaruh signifikan terhadap harga saham. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

Ircham nilai DER berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham, artinya 

semakin tinggi nilai DER maka akan semakin tinggi pula harga saham.  Debt to 

equity ratio mengungkapkan bagaimana penggunaan pendanaan perusahaan dari 

struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari utang jangka 

panjang dan modal yang berasal dari ekuitas. DER berpengaruh positif terhadap 
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harga saham menunjukkan bahwa investor memperhatikan berapa besar modal yang 

dibiayai oleh mereka kepada perusahaan untuk menghasilkan laba bersih untuk 

mereka. Semakin besar DER menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak 

memanfaatkan dana yang disediakan oleh kreditur untuk menghasilkan laba. 

 Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan tersebut, 

maka hipotesis yang ke dua dapat dibuat adalah: 

H2 : Diduga struktur modal berpengaruh terhadap harga saham. 

2.9.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Pada Harga Saham 

 Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang 

bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada 

biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum 

pajak (Brigham dalam tommy 2017). 

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang 

lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar 

terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, 

kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow di masa yang 

akan datang. Sedangkan bagi pemerintah akan berdampak terhadap besarnya pajak 

yang akan diterima, serta efektifitas peran pemberian perlindungan terhadap 

masyarakat secara umum. Sujoko dalam Gunarso (2014) menjelaskan bahwa ukuran 

perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga 

investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat.  
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Gunarso (2014)  menyimpulkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap harga saham. Tingkat nilai 

perusahaan semakin besar dalam persaingan menunjukkan daya saing perusahaan 

lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil, investor akan 

merespon positif sehingga nilai saham akan meningkat. 

Pada penelitian Hartono (2016) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu 

yang telah dijelaskan tersebut, maka hipotesis yang ke tiga dapat dibuat adalah: 

H3 : Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap harga saham. 

2.9.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Harga Saham 

Kepemilikan manajejial adah persentase kepemilikan saham oleh instusi atau 

perusahaan laindari seluruh lembar saham perusahaan yang beredar. Dalam agency 

teory dikatakan bahwa kepentingan antara manajer selaku pengelola perusahaan 

dengan pemegang saham akan bertentangan. Dalam penelitian yang dilakukan 

Christian dan tarigan dalam kurnia (2013) menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

rata-rata kinerja perusahaan dalam perusahaan tanpa kepemilikan manajerial lebih 

baik. Pada penelitian Kurnia (2013) menyatakan bahwa tidak adanya  pengaruh 

Kepemilikan manajerial terhadap harga saham. Penelitian Aprilia dalam Kurnia 

(2013) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. 

Proporsi kepemilikan manajerial dilihat denganmengukur dari persentase 

jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Dengan adanya kepemilikan 
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manajerial didalam perusahaan makan manajemen akan lebih giat untuk 

meningkatkan kinerjanya karena manajemen memiliki tanggung jawab untuk 

memenuhi keinginan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri dengan 

mengurangi risiko berhutang. Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu yang 

telah dijelaskan tersebut, maka hipotesis yang ke empat dapat dibuat adalah: 

H 4: Di duga tedapat pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Harga Saham 

perusahaan 

2.9.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Harga Saham 

Kepemilikan intitusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh institusi 

dalam hal ini institusi pendiri perusahaan, bukan institusi bukan pemegang saham 

publik. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan yang lebih 

optimal terhadap kinerja manajemen untuk meningkatkan kinerja. Kepemilikan 

institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang mengawasi perusahaan. 

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efesien pemanfaatan aktiva 

perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap 

pemborosan yang dilakukan dalam manajemen (faizal dalam Suhartini 2015) . 

Kepemilikan saham institusional menunjukkan seberapa besar kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank dan Yayasan dalam 

perusahaan tersebut bekerja.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2013) menyatakan bahwa 

kepememilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap harga saham. Pada 

penelitian yang dilakukan Ria (2013) meyatakan bahwa kepemilikan institusional 
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tidak berpengaruh terhadap harga saham. Dari penjelasan tersebut maka hipotesis 

yang ke lima dapat dibuat adalah: 

H5: Diduga bahwa adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap harga saham 

2.9.6 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Harga Saham 

  Keberdaan dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat diharapkan dapar 

melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap manajer perusahaan sehingga 

kinerja perusahaan dapat meningkat (Carningsih dalam Kurnia ,2013).  

  Siallagan dan Machfoedz dalam Suhartini 2015 menyatakan bahwa masuknya 

dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektifitas dewan 

tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan. Semakin banyak 

anggota dewan komisaris maka akan semakin mewakili kepentingan stakeholder 

lainnya selain daripada keuntungan pemegang saham mayoritas dan dampaknya akan 

semakin baik terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hal tersebut hipotesis ke enam 

dapa di buat sebagai berikut: 

H6: Diduga adanya pengaruh komisaris independen terhadap harga saham 

2.9.7 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Harga Saham 

  Dalam penelitian isshaq dalam kurnia (2013) ukuran dewan direksi adalah 

jumlah dewan direksi dalam perusahaan. Semakin banyak dewan dalam perusahaan 

akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan semakin 

baik dan terkontrol maka akan menghasilkan profitabilitas yang nantinya akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Ukuran dan komposisi dewan direksi dapat 

mempengaruhi efektif  atau tidaknya aktivitas dalam memonitoring. Pada penelitian 
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yang dilakukan oleh Kurnia (2013) menyatakan bahwa adanya pengaruh dewan 

direksi terhadap harga saham. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis ke tujuh 

dapat di buat sebagai berikut : 

H7: Diduga adanya pengaruh dewan direksi terhadap harga saham  

2.9.8 Pengaruh Komite Audit Terhadap Harga Saham 

  Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertugas 

untuk membantu dewan komisaris. Komite audit memastikan bahwa perseroan telah 

menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum, perseroan telah menerapkan pengendalian internal dan manajemen 

resiko. Ketika tugas tersebut dapat berjalan dengan baik maka manajemen tidak dapat 

melakukan kecurangan, seperti pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak 

tepat. Dengan kata lain komite audit dapat mengurangi aktivitas earning manajemen 

yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas pelaporan yang salah satunya adlah 

kualitas laba (Siallagan dan Machfoedz dalam Kurnia,2013). Berdasrkan penjelasan 

tersebut maka hipotesis ke delapan dapat dibuat: 

H8 : Diduga adanya pengaruh komite audit terhadap harga saham 

 

 


