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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya bisnis dalam bentuk perdagangan saham di pasar modal

menjadikan informasi tentang kondisi perusahaan public (emiten) sangat berharga

bagi para investor maupun calon investor. Setiap informasi yang relevan tentang

emiten, dengan cepat (instant) diserap oleh pasar dan dengan cepat pula pasar

mengekspresikannya dalam bentuk harga atau harga saham. Dalam mekanisme

tersebut para investor mengharapkan return (keutungan) dari saham yang telah atau

akan dikuasai, oleh sebab itu pengambilan keputusan yang akan diambil didasarkan

pada pemilihan investasi yang efisien.

Informasi tentang perusahaan public (emiten) sangat berharga bagi para

investor salah satunya adalah informasi tentang struktur modal dan nilai perusahaan

dalam suatu periode atau waktu tertentu yang merupakan bentuk informasi

fundamental. Para investor menggunakaninformasi tersebut sebagai dasar penilaian

harga (return) saham, keputusan membeli atau menjual saham (Handayani,

2008:100).

Ada tujuan lain yang diharapkan oleh investor saat ingin melakukan investasi

pada saham yaitu mengharapkan deviden pada saham dan mengharapkan capital gain

dari saham tersebut berupa peningkatan harga saham sehingga ada beberapa respon

yang dilakukan oleh investor ketika menerima informasi tentang pertumbuhan

perusahaan. Investor dan manajer perusahaan tertarik kepada pertumbuhan
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perusahaan karena memberikan aspek yang positif, pertumbuhan perusahaan

merupakan signal atau tanda bahwa perusahaan memliki prospek yang

menguntungkan bagi investor (Sriwardany, 2006:1).

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di

masa yang akan datang (Tandelin, 2009: 3). Salah satu aspek yang dinilai oleh

investor adalah kinerja keuangan. Pada prinsipnya semakin baik prestasi perusahaan

maka akan meningkatkan permintaan saham perusahaaan tersebut, sehingga pada

gilirannya akan meningkatkan pula harga saham perusahaan. Harga pasar saham

merupakan ukuran indeks prestasi perusahaan, yaitu seberapa jauh menajemen telah

berhasil mengelola perusahaan atas nama pemegang saham (Van Horn dalam

Kusdiyanto, 2011). Dengan demikian harga saham di pasar modal merupakan

indikator nilai perusahaan, yaitu bagaimana meningkatkan  kekayaan pemegang

saham yang merupakan tujuan perusahaan secara umum.

Pada perdagangan efek khususnya saham, informasi memiliki peranan yang

dominan dan krusial. Suad Husnan (2004) menyebutkan bahwa sebuah pasar modal

dikategorikan efisien jika harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi

yang relevan. Semakin cepat informasi terefleksikan pada harga sekuritas maka pasar

modal tersebut semakin efisien.

Investor dalam menanamkan modalnya berharap untuk memperoleh  return

saham  yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu investor membutuhkan berbagai jenis

informasi sehingga investor dapat menilai kinerja perusahaan yang diperlukan untuk
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pengembalian keputusan investasi. Secara garis besar informasi yang diperlukan

investor terdiri dari informasi fundamental dan teknikal.

Perusahaan asuransi adalah salah satu sektor industri yang diperkirakan

meningkat di tahun 2015 ini (Festiani, 2015).Masyarakat membutuhkan asuransi

untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dan juga mendapatkan jaminan

perlindungan atas kesehatan, pendidikan, kerugian, harta dan lain sebagainya.Dengan

demikian perusahaan asuransi akan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat

agar masyarakat tertarik untuk  menggunakan jasanya. Apabila banyak masyarakat

yang menggunakan jasanya, maka pendapatan dan keuntungan perusahaan akan

meningkat. Tidak hanya itu,citra perusahaan juga akan meningkat di mata masyarakat

sehingga berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Namun dilihat dari perkembangan

harga saham cenderung mengalami fluktuasi. Untuk melihat perkembangan harga

saham perusahaan asuransi dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Pergerakan Harga Saham Pada Perusahaan Asuransi

Sumber : Data Olahan, 2017
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Dilihat dari gambar 1, dapat dilihat bahwa pergerakan harga saham asuransi

yang ada di Bursa Efek Indonesia cenderung mengalami fluktuasi, hal ini tentu akan

menjadi permasalahan tersediri bagi perusahaan apabila tidak dicermati oleh

perusahaan.

Memahami dasar-dasar teori struktur modal sangatlah penting, karena

pemilihan bauran pendanaan (financing mix) merupakan inti startegis bisnis secara

keseluruhan. Struktur modal adalah bauran sumber pendanaan permanen (jangka

panjang) yang digunakan perusahaan. Tujuan manajemen struktur modal adalah

menciptakan suatu sumber dana permanen sedemikian rupa agar mampu

memaksimalkan harga saham dan agar tujuan manajemen keuangan untuk

memaksimalkan nilai perusahaan tercapai. Struktur modal perusahaan merupakan

salah satu faktor fundamental dalam operasi perusahaan. Struktur modal suatu

perusahaan ditentukan oleh kebijakan pembelanjaan (financing policy) dari manajer

keuangan yang senantiasa dihadapkan pada pertimbangan baik yang bersifat kualitatif

maupun kuantitatif yang mencakup tiga unsur penting, yaitu : pertama, keharusan

untuk membayar balas jasa atas penggunaan modal kepada pihak yangmenyediakan

dana tersebut, atau sifat keharusan untuk pembayaran biaya modal. Kedua, sampai

seberapa jauh kewenangan dan campur tangan pihak penyedia dana itu dalam

mengelola perusahaan. Ketiga, resiko yang dihadapi perusahaan (Safrida, 2008:1)

Menurut Machfoedz (1996) dalam Martusa (2012) pertumbuhan (growth)

adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan diri dalam sistem ekonomi secara

keseluruhan atau sistem ekonomi untuk industri yang sama. Pada umumnya,

perusahaan yang tumbuh dengan cepat memperoleh hasil positif dalam artian
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pemantapan posisi di dunia persaingan usaha, menikmati penjualan yang meningkat

secara signifikan dan diiringi oleh adanya peningkatan pangsa pasar. Perusahaan yang

tumbuh cepat juga menikmati keuntungan dari citra positif yang diperoleh, akan

tetapi perusahaan harus ekstra hati-hati karena kesuksesan yang diperoleh

menyebabkan perusahaan rentan terhadap isu-isu negatif. Pertumbuhan cepat juga

memaksa sumber  daya manusia yang dimiliki secara optimal memberikan

kontribusinya.

Masalah struktur modal merupakan masalah yang sangat penting bagi setiap

perusahaan, karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek yang

langsung terhadap posisi keuangan perusahaan. Suatu perusahaan yang mempunyai

struktur modal yang tidak baik, dimana mempunyai hutang yang sangat besar akan

memberikan beban berat kepada perusahaan yang bersangkutan (Bambang Riyanto,

2011).

Penelitian mengenai pertumbuhan perusahaan dan struktur modal yang

mempengaruhi profitabilitas dan nilai perusahaan telah banyak dilakukan di

Indonesia. Beberapa penelitian tersebut diantaranya, Marchyta dan Astuti (2015)

penelitiannya menemukan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hutang

jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan total hutang

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Karakteristik perusahaan yang

diukur dengan firm size berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas maupun

nilai perusahaan, tetapi likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Firm

growth sendiri menunjukkan pengaruh tidak signifikan baik terhadap profitabilitas
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maupun nilai perusahaan, yang mengindikasikan variabel kontrol yang digunakan

kurang baik.

Kemudian Meythi (2012:30) menemukan bukti bahwa struktur modal

mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, yang memberi arti bahwa

jika kebijaksanaan struktur modal perusahaan lebih banyak menggunakan hutang

maka akan terjadi kenaikan harga saham, sedangkan pertumbuhan perusahaan

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Wardani (2006) memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan perusahaan

memberikan pengaruh positif terhadap harga saham, pertumbuhan perusahaan

memberikan pengaruh positif terhadap kebijaksanaan struktur modal dan struktur

modal memberikan pengaruh positif terhadap harga saham dan pertumbuhan

perusahaan memberikan pengaruh langsung terhadap harga saham perusahaan.

Arviansyah (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal dan

kinerja keuangan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan

sedangkan pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif

terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan pada uraian bahwa beberapa hasil penelitian memberikan bukti

yang tidak konsisten, serta masih menunjukkan hasil yang kontradiktif. Adanya hasil

penelitian empiris terdahulu yang beragam dan masih kontradiktif.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah respon pasar yang berupa

perubahan harga saham akibat adanya informasi tentang pertumbuhan perusahaan,

strruktur modal dan nilai perusahaan Perusahaan pengaruh secara langsung, yaitu

untuk melihat apakah pengaruh pertumbuhan perusahaaan, strruktur modal dan nilai
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Perusahaan terhadap perubahan harga saham. Hal ini dilakukan karena beberapa

penelitian yang dilakukan sebelumnya diperoleh hasil ada yang berpengaruh dan ada

yang tidak berpengaruh hal ini memberikan bukti yang tidak konsisten, serta masih

menunjukkan hasil yang kontradiktif. Disamping itu ada dasar teori yang menyatakan

bahwa struktur modal akan mempengaruhi harga saham, menurut Brigham (2001:24)

selama tingkat utang yang lebih tinggi menaikkan laba per saham yang diharapkan,

leverage bekerja mengungkit harga saham. Dipilihnya perusahaan Asuransi di Bursa

Efek Indonesia karena perusahaan ini memiliki prospek yang bagus kedepannya

sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Perbedaan penelitian terdahulu

dengan penelitian sekarang adalah terletak pada tahun pengamatan, perusahaan serta

variabel penelitian. Pada penelitian terdahulu penelitian  pada perusahaan

manufaktur, sedangkan pada penelitian sekarang dilakukan pada perusahaan asuransi

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka judul penelitian ini adalah : PENGARUH

PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP

HARGA SAHAM PERUSAHAAN ASURANSI DI BURSA EFEK

INDONESIA.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan

masalah    penelitian yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap harga saham pada

Perusahaan Asuransi di Bursa Efek Indonesia?
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2. Apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap harga saham pada Perusahaan

Asuransi di Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan perusahaan dan struktur modal terhadap

harga saham Perusahaan Asuransi di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji kembali pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap harga saham

pada Perusahaan Asuransi di Bursa Efek Indonesia.

2. Menguji kembali pengaruh struktur modal terhadap harga saham pada

Perusahaan Asuransi di Bursa Efek Indonesia.

3. Menguji kembali pengaruh pertumbuhan perusahaan dan struktur modal

terhadap harga saham Perusahaan Asuransi di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Sebagai pedoman bahan referensi untuk penelitian dalam hal pertumbuhan

perusahaan, kebijaksanaan struktur modal nilai perusahaan dan harga saham

di masa yang akan datang dan menambah wawasan.

2. Bagi Praktisi

Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi pada

penilaian kinerja perusahaan untuk dapat menciptakan nilai bagi perusahaan
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(firm’s value creation) guna menilai competitive advantage (keunggulan

bersaing) perusahaan.

3. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tetang pertumbuhan

perusahaan dan kebijaksanaan struktur modal, terutama terhadap nilai

perusahaan dan harga saham.


