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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1Teori stakeholder  

Ghozali dan chariri (2007) bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

beroperasi untuk kepentingan sendiri tetapi harus memberikan manfaat kepada 

stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, dan 

masyarakat). Keberadaan perusahaan itu tergantung oleh dukungan yang 

diberikan oleh stakeholdernya. 

Solomon (2007) menyatakan bahwa teori stakeholder merupakan suatu 

gagasan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.Perusahaan menjadi 

aktif untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk 

memuaskan kepentingan seluruh stakeholdenya, hal itu dilakukan untuk 

meningkatkan citra perusahaan agarperusahaan terus mendapatkan dukungan dari 

stakeholdernya.Uhman (dalam ghozali  dan chariri, 2007) memberikan 

pendapat bahwa perusahaan melakukan bebagai cara untuk mencari perhatian dan 

pengendalikan stakeholdernya dengan strategi yang adopsi perusahaan , strategi 

tersebut terdiri dua macam yaitu strategi aktif dan pasif. 

2.1.2Teori  Legitimasi 

 Khan et al (2012) juga menjelaskan bahwa teori ini biasanya digunakan 

untuk menjelaskan motivasi pengungkapan tanggung jawab social perusahaan. 

Khan et al menambahkan motivasi perusahaan melakukan pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan dukungan dari 
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stakeholder dan bisa untuk melanjutkan aktifitasnya selama organisasi 

memberikan manfaat dan tidak berbahaya seperti mengelolah limbah berbahaya, 

mengurangi dampak polusi dan mensejahterahkan warga setempat pabrik. 

2.1.3 Teori agency  

 Menurut brigham & Houston (2008) para manajer diberikan kekuasaan 

oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, 

dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai 

teori agenan. Hubungan agenan terjadi ketika satu  atau lebih individu, yang 

disebut sebagai principal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut 

sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan 

untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. 

2.1.4 Signaling Theory  

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar 

perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis , 

karena informasi pada dasarnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran 

baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang  

bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, 

akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat 

analisis untuk mengambil keputusan investasi. 

Menurut Hartono (2005), teori ini juga menyatakan bahwa perusahaan 

dengan kualitas yang lebih baik akan dengan sengaja memberikan sinyal pada 

pasar, dengan tujuan agar pasar dapat membedakan mana perusahaan yang 
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berkualitas baik dan buruk. Teori ini juga mengungkapkan bahwa investor dapat 

membedakan antara perusahaan yang memiliki nilai tinggi dengan perusahaan 

yang memiliki nilai rendah.  Perusahaan yang profitable memberikan signal 

tentang perusahaan yang relatif tidak mudah mengalami kebangkrutan  

dibandingkan dengan perusahaan yang kurang profitable. Hal ini dikarenakan 

adanya asymmetric information atau ketidaksamaan informasi antara well-

informed manager dan poor-informed stockholder. Asymmetric information 

adalah situasi dimana manajer memiliki informasi yang berbeda mengenai 

prospek perusahaan dari pada yang dimiliki investor. Kondisi ini dapat dilihat dari  

reaksi harga saham ketika manajemen mengumumkan pembayaran dividen.  

2.1.5 Laporan Keuangan 

2.1.5.1 Pengertian Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan informasi mengenai jumlah kekayaan 

(asset) dan jenis kekayaan yang dimiliki (disisi aktiva). Kemudian juga akan 

tergambar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta ekuitas (modal 

sendiri) yang dimilikinya Kasmir (2008:239). Laporan keuangan digunakan untuk 

menganalisis kinerja keuangan perusahaan dan kondisi keuangan saat ini dan 

dimasa yang akan datang. Laporan keuangan yang dianalisis adalah laporan laba 

rugi (income statement), neraca/balance sheet Lukas (2008:411). 

2.1.4.2Macam macam Laporan Keuangan 

1. Neraca, merupakan laporan yang menunjukkan posisi perusahaan pada 

tanggal tertentu. 

2. Laporan laba rugi, merupakan laporan keuangan yang menggambarkan 

hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. 
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3. Laporan perubahan modal, merupakan laporan yang berisi jumlah dan 

jenis modal yang dimiliki pada saat ini. 

4. Laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek 

yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh 

langsung atau tidak langsung terhadap kas. 

2.1.5.3 Tujuan Laporan Keuangan Saham 

Salah satu tugas penting setelah akhir tahun adalah menganalisis laporan 

keuangan perusahaan. Analisis ini didasarkan pada laporan keuangan yang sudah 

disusun. Tujuan laporan keuangan dalam buku Harahap (2010:18-19) adalah 

sebagai berikut: 

a. Screening  

Analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi 

perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung kelapangan. 

b. Understanding 

Memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan hasil usahanya. 

c. Diagnosis 

Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-

masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau 

masalah lain dalam perusahaan. 

d. Evaluation 

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan. 
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2.1.6 Nilai Perusahaan 

Berdasarkan pandangan keuangan, nilai perusahaan adalah nilai sekarang 

pendapat mendatang (future free cash flow). Nilai diciptakan ketika perusahaan 

memberikan return kepada para investornya melebihi biaya modal. Nilai untuk 

investor perusahaan dapat dicapai hanya dengan menyumbangkan nilai kepada 

costumer (Sudana, 2008: 221). Salah satu paradigma baru yang berkembang 

dalam manajemen untuk menghadapi lingkungan bisnis global, kompetitif, dan 

turbulen, adalan dengan costumer value strategy (Mulyadi, 2007: 40). Paradigma 

costumer value strategy memandang bahwa kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan value terbaik bagi costumer merupakan faktor  penentu 

keberhasilan perusahaan untuk bertahan hidup dan bertumbuh dalam lingkungan 

bisnis global yang kompetitif dan turbulen ini (mulyadi, 2007: 40). Costumer 

adalah satu-satunya alasan eksistensi suatu perusahaan. Keberadaan suatu 

perusahaan ditentukan bukan oleh kualitas yang melekat pada produk/jasa yang 

dihasilkan perusahaan, namun ditentukan oleh kemampuan produk/jasa dalam 

memenuhi kebutuhan costumer. 

Kemampuan pelanggan menjadi kunci bagi keberhasilan perusahaan 

karena akan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Terciptanya pelanggan 

yang loyal menumbuhkan citra perusahaan dan keunggulan perusahaan dalam 

persaingan bisnisnya. Dengan demikian sudah menjadi suatu yang sangat logis 

kalau perusahaan ingin menjadikan kepuasan pelanggan sebagai nilai perusahaan 

(Rika Lupita, 2010: 26). 
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 Nilai perusahaan yang ingin ditanamkan kepada seluruh aspek kehidupan 

di dalam perusahaan mengandung gagasan-gagasan yang dikonsepkan 

sebelumnya mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Nilai 

berasal dari puncak pimpinan yang sangat meyakinkan bahwa nilai yang 

dikonsepkan tersebut akan dapat menjadi perilaku di dalam organisasi yang pada 

akhirnya membawa kemajuan bagi perusahaan. 

 Perusahaan didirikan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan 

melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham. Semakin tinggi  

nilai perusahaan menggambarkan sejahtera pula pemiliknya. Perusahaan akan 

selalu berusaha menunjukkan kepada calon investor bahwa perusahaan mereka 

memiliki potensi terbesar untuk dijadikan sebagai alternatif investasi. Karena 

seorang investor dalam rangka mengambil suatu keputusan melakukan investasi 

akan benar-benar melakukan analisis terhadap perusahaan yang akan dijadikan 

sebagai tempat untuk berinvestasi. Jika perusahaan memiliki nilai positif maka 

investor akan melakukan investasi, dan jika sebaliknya maka investor pun akan 

berfikir untuk melakukan investasi atau bisa saja langsung memutuskan untuk 

tidak melakukan investasi. 

 Hal tersebut sesuai dengan teori uncertainly of company value yaitu 

ketidak pastian nilai perusahaan dimasa mendatang akan membuat investor ragu-

ragu menginvestasikan uangnya di saham emiten. Nilai perusahaan yang dibentuk 

melalui indikator nilai pasar saham, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai investasi. 

 Investor dalam melakukan keputusan investasi di pasar modal memerlukan 

informasi tentang penilaian saham. Terhadap tiga jenis penilaian yang 
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berhubungan dangan saham, yaitu nilai buku (book value), nilai pasar (market 

value), dan nilai intrinsik (intrinsic value). Nilau buku merupakan nilai yang 

dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham (emiten). Nilai pasar 

adalah nilai saham dipasar, yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut dipasar. 

Sedangkan nilai intrinsik atau dikenal sebagai nilai teoritis adalah nilai saham 

yang sebenarnya atau seharusnya terjadi (Tandelilin, 2010: 201). 

 Pengukuran variabel nilai perusahaan pada penilaian ini adalah diukur 

dengan Price Book value (PBV). Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar 

keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah 

perusahaan yang terus tumbuh. Kekayaan pemegang saham dapat dihitung dengan 

mengukur nilai buku per lembar saham (Book Value Per Share). Nilai buku per 

lembar saham adalah pengukuran kekayaan uang dalam modal perusahaan untuk 

tiap lembar saham. Nilai itu yang akan dibayarkan untuk tiap lembar saham. 

 Price Book Value Ratio merupakan perbandingan antara harga pasar per 

lembar saham dengan nilai buku per lembar saham tersebut. Rasio ini 

menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai 

perusahaan relatif terhadap jumlah modal yang di investasikan sehingga investor 

dapat mengetahui berapa kelipatan harga pasar terhadap nilai buku per lembar 

saham yang menjadi investasinya. Makin tinggi rasio ini berarti pasar makin 

percaya akan prospek perusahaan tersebut. 

PBV dirumuskan dalam bentuk sebagai berikut: 

PBV=
                 

                
 

 

Sumber : Husnan (2006: 181) 
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PBV mempunyai beberapa keunggulan sebagai berikut: 

1. Nilai buku mempunyai ukuran intutif yang relatif stabil yang dapat 

diperbandingkan dengan harga pasar. Investor yang kurang percaya 

dengan metode discounted cash flow dapat menggunakan Price book value 

sebagai perbandingan. 

2. Nilai buku memberikan standar akuntansi yang konsisten untuk semua 

perusahaan. PBV dapat dibandingkan antara perusahaan-perusahaan yang 

sama sebagai petunjuk adanya under atau overvaluation. 

3. Perusahaan-perusahaan dengan earning negatif, yang tidak bisa di nilai 

dengan menggunakan price earning ratio (PER) dapat dievaluasi 

menggunakan PBV. 

2.1.7 Struktur Kepemilikan Saham 

Struktur kepemilikan saham adalah perbandingan antara saham yang 

dimilik oleh investor-investor pemilik saham. Dalam penelitian ini saham 

dikelompokkan sebagai berikut yaitu: 

2.1.7.1 Kepemilikan Saham Publik 

Kepemilikan saham publik merupakan proporsi kepemilikan saham oleh 

investor publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh 

investor publik. 

Kepemilikan saham publik dirumuskan dalam bentuk sebagai berikut: 

KP=
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Kepemilikan saham publik dapat digolongkan lagi menjadi dua bagian yaitu: 

1. Kepemilikan saham publik institusional 

Kepemilikan saham publik institusional merupakan kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh institusi dalam jumlah kecil sehingga digolongkan 

kedalam kepemilikan saham publik. 

2. Kepemilikan saham publik personal 

Kepemilikan saham publik personal merupakan kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh personal atau individu dalam jumlah kecil dan digolongkan 

ke dalam kepemilikan saham publik. 

2.1.7.2 Kepemilikan Saham Intitusional 

Kepemilikan saham intitusional merupakan proporsi kepemilikan saham 

oleh institusi yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh 

investor institusi. 

Kepemilikan Saham Intitusional dirumuskan dalam bentuk sebagai berikut: 

KI=
                               

                                  
 

 

Kepemilikan saham intitusional digolongkan menjadi dua bagian yaitu: 

1. Kepemilikan saham institusional dalam negeri 

Kepemilikan saham institusional dalam negeri merupakan kepemilikan 

saham diluar kepemilikan saham publik oleh institusi dalam negeri yang 

jumlah nya relative besar dari kepemilikan saham publik. Institusi dalam 

negeri dapat berupa perusahaan-perusahaan lokal ataupun lembaga 

perbankan dalam negeri. 
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2. Kepemilikan saham institusional Asing 

Kepemilikan saham publik institusional Asing merupakan kepemilikan 

saham diluar kepemilikan saham publik oleh institusi asing yang 

jumlahnya relative lebih besar dari kepemilikan saham publik. 

2.1.8 Growth Opportunity 

Peluang pertumbuhan perusahaan yang positif menandakan bahwa kondisi 

keuangan perusahaan memiliki perputaran yang bagus. Perusahaan yang 

berpotensi mencapai pertumbuhan yang tinggi kemungkinan akan mendorong 

perusahaan untuk melakukan perluasan usaha. Perluasan yang dilakukan oleh 

perusahaan akan menunjang laba yang akan di peroleh perusahaan di masa yang 

akan datang. Shabrina (2015) Menurut pandangan investor, perusahaan dengan 

potensi pertumbuhan perusahaan yang pesat atau tinggi diharapkan mampu 

memberikan keuntungan atau return yang maksimal dalam hal investasi dimasa 

yang akan datang. Peluang pertumbuhan yang dimiliki perusahaan akan 

memberikan sinyal yang baik kepada investor. sehingga akan mempengaruhi 

investor dalam berinvestasi. 

Perusahaan memiliki aset yang digunakan dalam kegiatan operasional 

perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan merupakan bentuk investasi tetap 

perusahaan. Pertumbuhan aset yang terjadi dalam perusahaan memungkinkan 

terjadinya peluang pertumbuhan perusahaan. Karena semakin besar aset yang 

dimiliki maka operasi yang dilakukan perusahaan juga akan ikut meningkat. 

Menurut Kartini dan Tulus (2008) peluang pertumbuhan adalah perubahan total 

aktiva yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan aset 

bagus bisa dikatakan sebagai perusahaan yang sedang berkembang 
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Sriwardany (2006) menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan 

mempunyai pengaruh langsung dan positif terhadap perubahan harga saham. 

Artinya bahwa informasi tentang adanya pertumbuhan perusahaan direspon positif 

oleh investor, sehingga akan meningkatkan harga saham. Harga saham ini 

nantinya akan berpengaruh pada nilai perusahaan.  

Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat 

dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat 

memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan 

datang, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

Growth opportunity yang tinggi akan memberikan peluang mendapatkan 

laba yang lebih tinggi pula di masa yang akan datang. Hal ini tentunya akan 

memberikan efek positif pula pada nilai perusahaan. Dengan demikian growth 

opportunity akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

Menurut Mai (2006) Growth Opportunity adalah peluang pertumbuhan 

perusahaan di masa yang akan datang. Hal ini juga didukung oleh penelitian 

Hermuningsih(2013) yang menyatakan bahwa Growth Opportunity berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Maka rumus yang digunakan untuk menghitung growth 

opportunity (Putri, 2016) adalah sebagai berikut : 

Growth Opportunity =             –               

                                                       

 

 

 

 



29 
 

 
 

2.1.9 Profitabilitas 

2.1.9.1 Pengertian Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2008:114) rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode 

tertentu. Analisis laba perusahaan menjadi perhatian penting kepada para 

pemegang saham karena mereka memperoleh pendapatan dalam bentuk dividen. 

Meningkatkan laba perusahaan dapat menyebabkan kenaikan harga saham yang 

menjadi keuntungan bagi perusahaan. 

Hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan 

disebut dengan profitabilitas (Brigham et al., 2001) Profitabilas adalah gambaran 

dari kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan (Petronila dan 

Mukhlasin, 2012). Semakin tinggi profitabilitas dapat menunjukan prospek 

perusahaan yang berkualitas baik sehingga pasar akan merespon positif sinyal 

tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat pula (Sujono dan 

Soebiantoro,2007). Investor yang jeli akan menanamkan sahamnya pada sebuah 

perusahaan yang kinerjanya baik dengan tujuan untuk mendapatkan return 

maupun keuntungan. 

 Syafari Harahap, Sofyan (2010:309) Rasio Profitabilitas adalah untuk 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah 

karyawan dan asset. Dalam buku Tandelilin, Eduardus (2010:372) menyatakan 

analisis rasio bisa dilakukan untuk melihat kinerja perusahaan selain dengan 

melihat laporan keuangan. Dari sudut pandang investor, salah satu indikator 
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penting untuk menilai prospek perusahaan dimasa datang adalah dengan melihat 

sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Indikator ini sangat penting 

untuk diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan 

investor di suatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan 

tingkat yang disyaratkan investor. 

 Rasio profitabilitas ini menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan. Rasio ini terdiri dari: gross profit margin, net profit 

margin, operating return on assets, return on assets, return on equity, dan 

operating ratio (Irham Fahmi, 2014). 

2.1.9.2 Tujuan Profitabilitas 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu. 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

3. Untuk melihat perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan. 

2.1.9.3 Return On Equity (ROE) 

Return On Equty (ROE) digunakan untuk mengukur besarnya 

pengembalian terhadap investasi para pemegang saham. Angka tersebut 

menunjukkan seberapa baik manajemen memanfaatkan investasi para pemegang 

saham. Tingkat ROE memiliki hubungan yang positif dengan harga saham, 

sehingga semakin besar ROE semakin besar pula harga saham karena besarnya 
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ROE memberikan indikasi bahwa pengembalian keuntungan yang akan diterima 

investor akan tinggi sehingga investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut 

dan hal ini menyebabkan harga pasar saham cenderung naik Syafri, Harahap. 

Sofyan (2007:303). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

ROE= 
          

             
      

 

A. Kelebihan Return On Equity (ROE) 

1. ROE merupakan pengukuran penghasilan (income) yang tersedia bagi para 

pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan di dalam perusahaan. 

2. ROE mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam pengambilan 

keputusan. 

3. ROE bisa membantu investor untuk memprediksi ROE masa depan 

berdasarkan informasi ROE masa lalu. 

B. Kelemahan Return On Equity (ROE) 

Kegunaan return on equity dalam menggambarkan tingkat pengembalian 

atas modal yang ditanamkan investor memiliki sisi negatif, menurut Brigham & 

Houston (2010:163) return on equity memiliki beberapa kekurangan dalam 

menentukan kinerja keuangan suatu perusahaan yaitu: 

1. Return On Equty tidak mempertimbangkan risiko. Setiap investasi dalam 

saham pasti memiliki risiko, semakin besar investasi yang ditanamkan maka 

semakin besar pula risiko yang akan dihadapi oleh para investor. Hal ini tidak 

tergambarkan dalam perhitungan rasio ROE. Rasio leverage keungan dapat 

meningkatkan perkiraan ROE, tetapi dengan pengorbanan risiko yang lebih 
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tinggi sehingga meningkatkan ROE melalui penggunaan risiko yang lebih 

besar mungkin tidak terlalu baik. 

Terdapat dua alasan dibalik dampak leverage: (1) Karena bunga dapat 

menjadi pengurang pajak, penggunaan utang akan mengurangi kewajiban 

pajak dan menyisihkan laba operasi yang lebih besar bagi investor. (2) Jika 

laba operasi sebagai persentase terhadap aset melebihi tingkat bunga atas 

utang seperti yang umumnya diharapkan, maka perusahaan dapat 

menggunakan utang untuk membeli aset, membayar bunga atas utang, dan 

mendapatkan sisanya bagi pemegang saham sehingga mendorong tingkat 

pengembalian atas ekuitas. 

2. Return On Equity tidak mempertimbangkan jumlah modal yang 

diinvestasikan. Tingkat ROE suatu perusahaan belum tentu memberikan nilai 

tambah yang besar pula terhadap investor, karena nilai pengembalian investasi 

tergantung pada besar modal yang diinvestasikan oleh para investor. 

 

2.2 Saham Dalam Pandangan Islam 

Dalam islam tidak dibahas secara detail mengenai saham, akan tetapi 

saham bisa dikaitkan menurut pandangan islam, karena saham merupakan sesuatu 

yang diperdagangkan dikalangan perusahaan saat ini dan saham juga merupakan 

tanda pernyataan modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT). 

 Saham merupakan investasi yang cukup popular dikalangan pembisnis 

saat ini, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Bagi 

investor yang ingin menginvestasikan dananya untuk tujuan jangka panjang dapat 

membeli saham yang di terbitkan oleh perusahaan emiten yang membutuhkan 
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dana untuk melanjutkan proses produksi usahanya. Dengan demikian, pemilik 

saham tersebut ikut serta dalam pernyataan modal pada perusahaan emiten 

tersebut dengan konsekuensi pemilik saham berhak mendapat bagian dari 

keuntungan yang diperoleh dari perusahaan emiten yang disebut deviden. 

 Investasi dalam saham sama halnya dengan musyarakah. Menurut 

Muhammad Syafi’I (2008) musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak 

atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dan musyarakah dibolehkan 

dalam islam.  
Didalam Al-Quran surat Sad ayat 24 Allah SWT  berfirman: 

اِجًِ  َ ال   ٰ ىِع  تِك  إَِل  اِل ن ۡعج  ك  بُِسؤ  ل ه  ۡد ظ  ثرِٗيا ّنِو   ۦ  ل ق  آءِ ِإَونَّ ل  ٰ ب ۡعٍض إَِّلَّ  ٱۡۡلُل ط  ۡم لَع   ٍُ َل  ۡبِِغ ب ۡعُض

ِيو   ْ  ٱَّلَّ َا ِهلُ ْ و ع  َا ُي ٰ ء ان  ٰتِ ٱلصَّ وَّ د اوُ  لِح  ظ  ۡمۗۡ و  ٌُ ا  ًُ ف   ۥدُ و ق لِيٞل نَّ ٰ ت نَّ ا ف  نَّه 
 
ًُ ٱۡست غۡ أ بَّ ر  ر  َّۤرَخ ۤاٗعِكاَر  ۥف  و 

 ۩ ى اب 
 
أ   ٢٤و 

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 

kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui 

bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya 

lalu menyungkur sujud dan bertaubat” 
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Menurut Muhammad Syafi’i, jenis-jenis akad dalam Syirkah sebagai 

berikut: 

1. Syirkah al-Inan 

Syirkah al-Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap 

memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan partisipasi dalam kerja, 

dimana porsi masing-masing pihak tidak sama sesuai dengan kesepakatan 

mereka. 

2. Syirkah Mufawadhah 

Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau 

lebih. Setiap mereka memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan 

berpatisipasi dalam kerja, dimana setiap pihak membagi keuntungan 

secara bersama. 

3. Syirkah Wujuh 

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki 

reputasi dan prestasi baik dalam bisnis. 

4. Syirkah al-Mudharabah 

Syirkah al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua orang 

atau lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (Shahibul 

mall) sedangkan pihak kedua menjadi mengelola (Mudharib). Keuntungan 

usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak. 

Berdasarkan uraian diatas, maka investasi dalam usaha yang halal 

dibolehkan, dan investasi dalam saham tergolong akad dalam Syirkah 

Mudharabah, karena pihak investor yang membeli saham (pemilik saham) bekerja 

sama dengan pihak perusahaan (PT) yang dimiliki profesionalisme dan tenaga ahli 

(karyawan) dalam menjalankan aktivitas usahanya. 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Judul Jurnal Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Sri 

Hermunings

ih (2012) 

Pengaruh 

Profitabilitas

, Growth 

Oppurtunity, 

Struktur 

Modal 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaan 

Pada 

Perusahaan 

Publik Di 

Indonesia 

Buletin 

Ekonomi 

Moneter 

dan 

Perbanka

n Oktober 

2013 

Menggunak

an 

Pendekatan 

Struktural 

Equation 

Modeling 

(SEM) 

Variabel 

Profitabilitas, 

growth 

opportunity dan 

struktur modal, 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

2 Tri 

Wahyuni 

(2013 

Faktor-

Faktor yang 

Mempengar

uhi Nilai 

Perusahaan 

Di Sektor 

Property, 

Real Estate, 

Building 

Construction 

yang 

Terdaftar di 

BEI 

Jumlah 

Ilmiah 

Mahasisw

a 

Universit

as 

Surabaya 

Vol.2 No. 

1 (2013) 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

applied 

research 

PER, size, ROE 

memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, DPR 

memiliki 

pengaruh positif 

dan tidak 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, 

sedangkan DER 

memiliki 

pengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, dan 

sedangkan KI 

memiliki 

pengaruh negatif 

dan tidak 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

3 Yuliana, 

Dinnul 

Pengaruh 

Struktur 

Jurusan 

Akuntansi 

Model 

analisis data 

Secara simultan, 

struktur modal 
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Alfian 

Akbar, Rini 

Afrilia 

Modal dan 

ROE 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaan 

pada 

Perusahaan 

Sektor 

Pertanian 

yang 

Terdaftar di 

BEI  

S1, STIE 

MDP 

yang 

digunakan 

adalah 

analisis 

regresi linier 

berganda 

dengan uji f 

dan uji t 

dan ROE 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

perusahaan, 

sedangkan 

secara parsial 

struktur modal 

tidak 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan, 

ROE 

mempunyai 

pengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 

4 Nani 

Martikarini 

Pengaruh 

Profitabilitas

, Kebijakan 

Hutang dan 

Dividen 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang 

Terdaftar Di 

BEI 2009-

2011 

Fakultas 

Ekonomi 

Jurusan 

Akuntansi 

Universit

as 

Gunadar

ma 

Penelitian ini 

menggunakan 

regresi linier 

berganda 

Profitabilitas 

yang diukur 

dengan ROE dan 

kebijakan 

dividen yang 

diukur dengan 

DPR secara 

parsial 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan yang 

diukur dengan 

PBV. Sedangkan 

kebijakan hutang 

yang diukur 

dengan DER 

tidak 

berpengaruh dan 

tidak signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan yang 

diukur dengan 

PBV. Kemudian 

secara simultan 

ROE, DER dan 

DPR 



37 
 

 
 

berpengaruh 

terhadap PBV. 

5 Dwi 

Cahyaningd

yah dan 

Yustieana 

Dian 

Ressany 

(2012) 

Pengaruh 

Kebijakan 

Manajemen 

Keuangan 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaan 

Jurnal 

Dinamika 

Manajem

en JDM 

Vol. 3, 

No.1, 

2012, pp: 

20-28 

Fakultas 

Ekonomi, 

Universit

as Negeri 

Semarang

, 

Semarang

, 

Indonesia 

Analisis data 

dilakukan 

dengan 

menggunakan 

analisis 

regresi 

berganda. 

Terhadap 

pengaruh yang 

silmultan antara 

kebijakan 

manajemen 

keuangan 

(kebijakaninvest

asi, kebijakan 

pendanaan, dan 

kebijakan 

dividen) 

terhadap nilai 

perusahaan. 

6 Didik Indra 

Nurcahyo 

(2014) 

Pengaruh 

Struktur 

Kepemilikan 

Saham dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Kinerja 

Perusahaan 

Jurnal 

Ilmiah 

mahasisw

a 

universita

s 

Surabaya 

vol 2, No. 

1 (2013) 

Penelitian ini 

menggunakan 

analisis 

regresi 

berganda 

Struktur 

kepemilikan 

saham 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahaan, 

walaupun tidak 

signifikan. 

Sedangkan 

pertumbuhan, 

ukuran 

perusahaan, 

DER 

menunjukkan 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

7 Dewa 

Kadek Eka 

Kusuma 

Pengaruh 

Struktur 

Modal Dan 

Pertumbuha

n Perusahaan 

Terhadap 

Profitabilitas 

Dan Nilai 

Program 

Pasca 

Sarjana 

Universit

as 

Udayana, 

Denpasar 

2011 

Menggunaka

n Teknik 

Analisis Jalur 

(path 

analysis) 

Struktur modal 

dan 

pertumbuhan 

perusahaan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 



38 
 

 
 

Perusahaan 

Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Di BEI 

profitabilitas, 

struktur modal 

dan 

pertumbuhan 

perusahaan 

berpengaruh 

posotif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

8 Dimas, 

Prayudi dan 

Rochmawati 

Daud (2013) 

Pengaru 

Profitabilitas

, Risiko 

Keuangan, 

Nilai 

Perusahaan 

dan Struktur 

Kepemilikan 

Terhadap 

Praktik 

Perataan 

Laba Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang 

Terdaftar Di 

BEI 2008-

2011 

Femasi 

Vol. 9 No 

2 Juli 

2013 

Menggunaka

n Teknik 

Analisis 

regresi 

Logistik  

Profitabilitas, 

risiko keuangan, 

kepemilikan 

menejerial dan 

kepemilikan 

publik tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap praktik 

perataan laba. 

Sedangkan nilai 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap laba. 

Sumber : Jurnal-Jurnal Internet 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 Untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan 

sebuah model kerangka pemikiran. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

Variabel independen     Variabel dependen 

 

    

     H1 

     

     H2 

      

     H3    

   

     H4   

      

    

     H5 

Parsial = 

Simultan  =  

 

2.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Tabel 2.2 Variabel dan Definisi Operasional 

Variabel Devinisi Indikator Skala 

Nilai 

Perusahaan 

(Y) 

Untuk 

mengukur 

nilai yang 

diberikan 

pasar 

keuangan 

kepada 

PBV=
                 

                
 

 

 

 

Rasio 

 

KEPEMILIKAN 

PUBLIK 

(  ) 

 

 

KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONA

L (  ) 

 

 

NILAI PERUSAHAAN 

(Y) 

 

 

PROFITABILI

TAS 

 (  ) 

 

Growth 

Opportunity 

(  ) 
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manajemen 

dan 

organisasi 

 

Kepemilikan  

Saham 

Publik 

(  ) 

Untuk 

mengukur 

proporsi 

kepemilikan 

saham oleh 

masyarakat 

KP= 
                  

                   
 

 

 

Rasio 

Kepemilikan 

Saham 

Institusional 

(  ) 

Untuk 

mengukur 

tingkat 

kepemilikan 

yang dimiliki 

Instansi 

seperti LSM 

KI= 
                               

                                  
 

 

 

Rasio 

Growth 

Oppurtunity 

(  ) 

Untuk 

mengukur 

peluang 

pertumbuhan 

perusahaan di 

masa yang 

akan datang 

 

GO =             –               

              

 

 

Rasio 

Profitabilitas 

     

 

Untuk 

mengukur 

tingkat 

pengembalian 

investasi bagi 

pemegang 

saham 

ROE= 
           

             
      Rasio  

 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

2.6.1 Hubungan Kepemilikan Publik Terhadap Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan penting bagi perusahaan karena menggambarkan keadaan 

perusahaan secara umum, untuk meningkatkan hal tersebut manajer akan 

mengambil beberapa keputusan. Salah satu keputusan yang diambil manajer 
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adalah melalui struktur kepemilikan saham publik. Dengan adanya struktur 

kepemilikan saham publik, maka pihak manajemen perusahaan berupaya untuk 

meningkatkan tingkat akuntabilitas, transparasi, dan ketepatan waktu dalam 

menyajikan laporan keuangan atau kondisi perusahaan. Semakin tinggi tingkat 

kepemilikan saham publik maka semakin baik pula nilai perusahaan dimata 

masyarakat. (Berita Vioretta Sikumorang, 2015). 

   : Diduga Kepemilikan Publik berpengaruh positif pada nilai perusahaan 

2.6.2 Hubungan kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan 

Penelitian yang dilakukan Soebiantoro (2007) membuktikan bahwa 

kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

kepemilikan institusinal memiliki peran penting untuk memonitor manajer dalam 

mengelola perusahaan. Semakin tinggi persentase kepemilikan saham institusi 

maka semakin efisien fungsi monitoring terhadap manajemen dalam 

memanfaatkan asset perusahaan serta pencegahan pemborosan oleh manajemen, 

Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011). Dengan ini masalah keagenan yang timbul 

antar pemegang saham dengan manajer dapat diminimalkan. Penelitian investor 

akan semakin baik pada perusahaan yang sahamnya dimilki oleh investor institusi, 

dan akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. 

   : Diduga kepemilikan saham institusi berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan 
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2.6.3 Pengaruh Growth Opportunity Terhadap nilai perusahaan 

Harga saham merupakan indikator untuk menentukan nilai perusahaan. 

Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi naiknya harga saham adalah growth opportunity 

(peluang pertumbuhan). Tingginya growth opportunity menunjukkan bahwa 

perusahaan akan semakin berkembang dimasa yang akan datang dengan investasi-

investasi yang dilakukan. Perusahaan yang setiap tahunnya memiliki 

perkembangan yang baik menandakan kualitas kinerja keuangan perusahaan 

dalam kondisi yang sehat. Hal ini akan mempengaruhi keputusan investor dalam 

berinvestasi. 

   : Diduga Growth Opportunity berpengaruh positif terhadap Nilai 

perusahaan 

 

2.6.4 Hubungam Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Penelitian yang dilakukan Deltiana (2011), Sofyaningsih dan Hardiningsih 

(2011) menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para pemegang saham. Dengan 

rasio profitabilitas yang tinggi akan menarik minat para investor untuk 

menanamkan modalnya di perusahaan (Sofyaningsih dan Hardiningsih 2011). 

Semakin diminatinya saham perusahaan tersebut oleh para investor akan 

mengakibatkan nilai perusahaan tersebut meningkat. 

   : Diduga Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 
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2.6.5 Hubungan Kepemilikan Saham Publik, Kepemilikan Saham 

Institusional, Growth Opportunity, Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai 

perusahaan 

Struktur kepemilikan saham dalam penelitian ini diukur dengan persentase 

jumlah saham yang dimiliki oleh investor publik dan institusional. Dengan adanya 

struktur kepemilikan saham publik, maka pihak manajemen perusahaan berupaya 

untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas, transparasi, dan ketepatan waktu dalam 

menyajikan laporan keuangan atau kondisi perusahaan. Semakin tinggi tingkat 

kepemilikan saham publik maka semakin baik pula nilai perusahaan dimata 

masyarakat. (Berita Vioretta Situmorang, 2015). Begitupun Kepemilikan saham 

institusional dapat membantu untuk melakukan monitoring perusahaan. Dengan 

demikian, kemungkinan manajer untuk mencapai kepentingan pribadi akan 

berkurang. Permanasari (2013) menyatakan tinggi nya kepemilikan oleh institusi 

akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan yang tinggi ini 

kemungkinan akan meminimalisasi tingkat penyelewengan-penyelewengan yang 

dilakukan oleh pihak manajer. Pengawasan oleh institusi diharapkan dapat 

mendorong manajer untuk meningkatkan kinerjanya sebagai pengelola 

perusahaan.  

Peluang pertumbuhan perusahaan yang positif menandakan bahwa kondisi 

keuangan perusahaan memiliki perputaran yang bagus. Perusahaan yang 

berpotensi mencapai pertumbuhan yang tinggi kemungkinan akan mendorong 

perusahaan untuk melakukan perluasan usaha. Perluasan yang dilakukan oleh 

perusahaan akan menunjang laba yang akan di peroleh perusahaan di masa yang 

akan datang. 
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Harga saham merupakan indikator untuk menentukan nilai perusahaan. 

Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi naiknya harga saham adalah growth opportunity 

(peluang pertumbuhan). 

Kinerja perusahaan yang meningkat tersebut di harapkan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan serta semakin tinggi nilai profitabilitas yang 

dicapai perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaan, sehingga untuk 

meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan harus meningkatkan kinerjanya. 

Semakin tinggi kemampuan memperoleh laba, semakin besar Return yang 

diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik. 

Profit yang tinggi akan memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik 

sehingga dapat memicu investor untuk ikut meningkatkan permintaan saham. 

Permintaan saham yang meningkat akan menyebabkan nilai perusahaan yang 

meningkat. 

   : Hubungan Kepemilikan Saham Publik, kepemilikan saham 

institusuonal, Growth Opportunity dan Prifitabilitas berpengaruh secara 

simultan terhadap Nilai perusahaan 

 


