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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Harga Saham

2.1.1. Pengertian Saham

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, saham

merupakan surat berharga sebagai bukti pemilikan individu/institusi dalam suatu

perusahaan (biasa dipegang perorangan/lembaga pada suatu perusahaan). Apabila

seseorang membeli saham, maka ia akan menjadi pemilik dan disebut pemegang

saham perusahaan tersebut. Indriyo (2000:26) mendefinisikan saham sebagai tanda

penyertaan modal pada perseroan terbatas. Saham biasa ada dua jenis, yaitu saham

atas nama dan saham atas unjuk. Untuk saham atas nama, nama pemilik saham tertera

di atas saham tersebut, sedangkan saham atas unjuk yaitu nama pemilik saham tidak

tertera di atas saham, tetapi pemilik saham adalah yang memegang saham tersebut.

Apabila saham yang dikeluarkan itu dua macam yang satu adalah saham biasa dan

yang lain adalah saham prioritas (preferred stock). Saham adalah surat berharga

sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu

perusahaan (Anoraga, 2001:58). Sedangkan menurut Husnan (2003:285) saham

merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan

terbatas. Jadi dapat disimpulkan saham adalah surat kepemilikan modal dalam suatu

perusahaan yang dapat diperjualbelikan di pasar modal. Salah satu harapan investasi

yang paling mendasar atas saham adalah membuat investor dapat menikmati

keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. Namun keuntungan perusahaan yang
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dibagikan kepada pemegang saham adalah setelah memenuhi kewajiban perusahaan

lainnya, seperti biaya bunga, biaya operasional dan lain sebagainya.

2.2.2 Jenis-jenis Saham

a. Jenis saham berdasarkan peralihan haknya.

1) Saham atas tunjuk (bearer stock), diatas sertifikat saham ini tidak dituliskan

nama pemiliknya, sehingga kepemilikkan atas saham atas tunjuk ini dapat

dengan mudah dialihkan atau dipindahtangankan kepada orang lain karena

sifatnya mirip dengan uang.

2) Saham atas nama (registered stock), diatas sertifikat saham ini tertulis nama

pemiliknya. Cara peralihannya harus memenuhi suatu prosedur tertentu yaitu

dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku

perusahaan yang khusus menurut daftar nama pemegang saham. Jika hilang,

pemilik dapat memintakan penggantian karena namanya sudah ada dalam buku

perusahaan.

b. Jenis saham menurut Hak Tagihan (klaim)

1) Saham biasa (common stock)

Saham biasa (common stock), diartikan oleh Kieso dan Weygant(1995:299),

“saham biasa adalah hak perseroan tersisa yang menanggung resiko terbatas

apabila terjadi kerugian dan menerima manfaat apabila terjadi keuntungan”.

Pembagian deviden untuk saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan sudah

membayar deviden untuk saham preferen (Jogiyanto, 2000:58)

Sifat-sifat saham biasa menurut Kertonegoro (2004:41) adalah
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a) Klaim residual (recidual claim), berarti pemegang saham mempunyai hak

terakhir atas asset dan penghasilan perusahaan. Dalam perusahaan yang

berjalan, pemegang saham mempunyai hak atas bagian penghasilan

perusahaan setelah pembayaran bunga (kreditur) dan pajak (pemerintah).

b) Dalam keadaan likuidasi, pemegang saham berhak atas bagian penjualan

aset perusahaan setelah dibayarkan kewajibannya kepada petugas pajak,

karyawan, pemasok, pemegang obligasi dan kreditur.

c) Tanggung jawab terbatas (limited liability), berarti bahwa

kerugianmaksimum yang ditanggung oleh pemegang saham terbatas pada

investasi saham yang dimiliknya saja. Tanggung jawab itu berbeda dengan

pemilik bentuk perusahaan lain yang bertanggung jawab secara pribadi atas

segala kewajiban perusahaan.

2. Saham Preferen (preferred stock)

Menurut Jogiyanto (2000) “saham preferen merupakan saham yang
mempunyai sifat gabungan (hybrid) antara obligasi (bond) dan saham biasa”.
Seperti bond yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham preferen juga
memberikan hasil yang tetap berupa deviden preferen. Seperti saham biasa
dalam hal likuidasi klaim pemegang saham preferen dibawah klaim pemegang
obligasi (bond). Dibandingkan dengan saham biasa, saham preferen
mempunyai beberapa hak, yaitu hak atas devidentetap dan hak pembayaran
terlebih dahulu jika terjadi likuidasi.
Keuntungan dan kerugian kepemilikan saham menurut Kertonegoro (2000):

Keuntungannya antara lain:

1) Peluang memperoleh hasil yang cukup besar berupa capital gain, karena saham
sebagai sekuritas penyertaan mempunyai hak berperan serta dalam laba residual
perusahaan.
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2) Penghasilan berjalan dari pembayaran deviden, dalam hal iklim investasi tidak
menentukan sehingga perusahaan dipaksa meningkatkan pembagian
devidennya.

3) Investasi saham cukup likuid dan mudah dipindahtangankan, dengan kata lain
saham mudah diperjualbelikandengan biaya transaksi relative rendah.

4) Unit biaya saham biasanya cukup rendah sehingga terjangkau oleh penabung
dan individual.

Sedangkan kelemahannya adalah:

1) Resiko yang cukup tinggi, termasuk resiko bisnis dan financial, resiko daya
beli, dan resiko pasar yang dapat berpengaruh negative terhadap hasil dan
deviden.

2) Sangat sulitnya menilai saham dan memilih saham yang berprestasi karena
banyaknya unsure yang mempengaruhi perkiraan dan harapan tentang arah dari
harga saham di masa depan.

3) Penghasilan berjalan dari saham relatif rendah dibandingkan dengan obligasi,
sehingga deviden yield dari saham lebih rendah dari current yield dari obligasi.

2.2.3. Analisis Penilaian Saham

Analisis penilaian saham merupakan hal yang sangat mendasar yang harus

dilakukan oleh pemodal saham sebelum melakukan investasi pada perusahaan. Tanpa

analisis yang akurat dan rasional, kemungkinan pemodal akan mengalami kerugian

besar. Analisis terhadap saham merupakan suatu perkembangan dari analisis

keuntungan dimana analisis ini untuk mengetahui lebih jauh tentang keberadaan

perusahaan tersebut.

Dalam penilaian saham dikenal beberapa nilai yang berhubungan dengan

saham, yang dikemukakan oleh Jogiyanto (2000):

a. Nilai Nominal
Nilai nominal (par value) dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang
ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Kepentingan dari nilai nominal
adalah untuk kaitannya dengan hukum. Kieso dan Weygandt (1996:576)
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menyatakan, “nilai nominal ini merupakan modal per lembar yang secara
hukum harus ditahan di perusahaan untuk proteksi kepada kreditor yang tidak
dapat diambil oleh pemegang saham”. Kadang kala suatu saham tidak
mempunyai nilai nominal, dewan direksi umumnya menetapkan nilai sendiri
(stated value) per lembarnya. Jika tidak ada nilai yang ditetapkan, maka yang
dianggap modal secara hukum adalah semua penerimaan bersih (proceed)
yang diterima oleh emiten pada waktu mengeluarkan saham bersangkutan.

b. Nilai Buku
Nilai buku (Book Value) per lembar saham menunjukkan aktiva bersih (net
assets) yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar
saham. Karena aktiva bersih sama dengan total ekuitas pemegang saham,
maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah
sahamnya yang beredar.

c. Nilai intrinsik
Nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya dari saham. Nilai yang seharusnya ini
disebut juga dengan nilai fundamental (fundamental value).

Harga saham di pasar pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan pasar atau

tergantung dari permintaan dan penawaran pasar. Menurut Anoraga (2001:61)

terdapat dua jenis pendekatan yang digunakan untuk menilai investasi dalam bentuk

saham yaitu;

a. The Firm Foundation Theory

Dalam teori ini setiao instrument investasi baik itu saham atau yang lain

mempunyai landasan yang kuat yang disebut dengan nilai intrinsik yang dapat

ditentukan melalui suatu analisis yang hati-hati terhadap kondisi pada saat sekarang

dan prospeknya di masa yang akan datang. Pada saat harga turun atau naik diatas nilai

intrinsiknya yang bersifat pasti, maka kesempatan menjual atau membeli muncul.

Dengan demikian tindakan investasi sifatnya hanya memperbandingkan harga pasar

atau asset terhadap nilai intrinsiknya. Nilai intrinsic disini adalah nilai sekarang

(present value) dari seluruh aliran penerimaan deviden yang akan diterima dalam
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periode yang akan datang. Hal ini berarti pemilik saham atau investor

mendiskontokan nilai uang yang akan diterima, kemudian dengan discount factor

tertentu mencerminkan tingkat return alternatif investasi yang diinginkan setelah

memperhatikan unsur resiko dan waktu. Teori ini didasarkan pada pendekatan

penerimaan deviden dimana semakin besar penerimaan saat ini dan prospek

pertumbuhannya di masa yang akan datang maka akan semakin besar nilai sahamya.

Sehingga perbedaan tingkat pertumbuhan adalah faktor utama dalam penilaian saham

ini.

Asumsi-asumsi yang dipakai investor dalam pendekatan The Firm Foundation

Theory yaitu sebagai berikut:

1) Bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk suatu saham yang memiliki

tingkat pertumbuhan deviden yang lebih besar.

2) Bersedia membayar harga yang lebih tinggi atas suatu saham yang memiliki

kebijakan deviden pay out yang lebih tinggi.

3) Bersedia membayar harga yang lebih tinggi atas suatu saham yang memiliki

resiko yang lebih kecil.

4) Bersedia membayar harga yang lebih tinggi atas suatu saham jika suku bunga

turun atau lebih rendah.

b. The Castel in The Air Theory

Menurut Anoraga (2001:6) teori ini memusatkan perhatiannya pada nilai

psikologis. Pengikut teori ini lebih menekankan pendekatan tingkah laku investor di

masa yang akan datang berdasarkan kebiasaan di masa lalu dan bukannya pada nilai

intrinsic saham itu. Teori ini kurang setuju dengan pendekatan The Firm Foundation
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Theory yang memerlukan banyak kerja dan diragukan kebenarannya atau kewajaran

dari penilaian untuk mencapai nilai intrinsiknya, karena tidak seorangpun dapat

mengetahui dengan pasti faktor-faktor yang akan mempengaruhi proses pendapatan

dan pembayaran deviden di masa mendatang. Teori ini banyak didukung oleh

masyarakat keuangan maupun masyarakat akademis. Dalam masyarakat akademis

berpendapat bahwa nilai intrinsik saham adalh sebuah impian. Pertukaran nilai setiap

asetnya sangat tergantung dari transaksi riil atau yang diharapkan. Pendekatan riil ini

contohnya adalah analisis teknis, analisis ini didasarkan pada anggapan yang luas

bahwa harga efektif ditentukan oleh penawaran harga saham pada masa lalu dengan

menggunakan diagram-diagram dan model-model.

Keuntungan investor dalam menginvestasikan modalnya kepada perusahaan

adalah pada akhir periode akuntansi yang berupa deviden. Oleh karena itu, banyak

investor yang menanamkan modalnya terutama pada perusahaan yang sering

memperoleh keuntungan. Perusahaan yang memperoleh keuntungan akan

memberikan kompensasi (return) kepada investor.

2.2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham

Ada beberapa hal yang mempengaruhi harga saham, yaitu:

a. Faktor Analisis Fundamental

Analisis fundamental menghitung nilai intrinsic dari suatu saham dengan

menggunakan data keuangan. Faktor analisis fundamental meliputi analisis kerja

keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat ditentukan dengan analisis rasio

Kertonegoro (2000:102) menyatakan “analisis fundamental adalah studi mengenai
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keadaan keuangan suatu perusahaan yang memungkinkan pemahaman mengenai

prilaku saham yang dikeluarkannya”.

Analisis fundamental menyatakan bahwa setiap investasi saham mempunyai

landasan kuat yang disebut nilai intrinsik dan dapat dotentukan melalui suatu analisis

yang sangat hati-hati terhadap kondidi keuangan perusahaan pada masa sekarang dan

masa yang akan datang. Nilai intrinsik merupakan suatu fungsi dari faktor perusahaan

yang mengkombinasikan untuk menghasilkan keuntungan (return) yang diharapkan

dengan suatu resiko yang melekat pada saham tersebut. Nilai inilah yang diestimasi

oleh pusat pemodal/analis. Dari hasil estimasi ini dibandingkan dengan nilai pasar

sekarang sehingga dapat diketahui saham-saham yang overprice atau underprice.

Suatu saham perlu dianalisis agar dapat ditaksir nilai intrinsiknya kemudian

dibandingkan dengan harga pasar saham. Perbandingan ini akan menunjukkan apakah

saham tersebut mempunyai hrga terlalu rendah (under valued) harga terlalu tinggi

(over valued) atau sudah dinilai dengan hrga yang wajar. Saham dinilai under valued

apabila nilai intrinsiknya lebih besar dibandingkan harga saham pada saat sekarang,

sebaiknya saham ini dibeli/ditahan apabila sudah memiliki dan dijual ketika harga

pasar sahamnya lebih besar dari nilai intrinsiknya.

b. Faktor Analisis Teknikal

Merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan data atau catatan pasar

untuk berusaha mengakses permintaan dan penawaran suatu saham tertentu maupun

pasar secara keseluruhan. Analisis ini menggunakan data pasar yang dipublikasikan

seperti volume perdagangan pasar modal, nilai transaksi, hari perdagangan,
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perkembangan kurs, indeks harga saham gabungan dan indeks harga saham

individual dan sebagainya.

c. Faktor Portofolio

Merupakan pengkombinasian saham lebih dari satu perusahaan pada satu

sertifikat saham oleh investor sebagai investasi untuk mengurangi resiko kerugian

investor bila ada saham perusahaan yang jatuh harganya.

d. Faktor Sosial, Ekonomi dan Politik

Meliputi faktor mengenai tingkat inflasi, kebijaksanaan moneter pemerintah,

kondisi perekonomian nasional, dan keadaan politik suatu negara.

2.2 Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset dimana pertumbuhan

aset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang dan

pertumbuhan yang datang. Tingkat pertumbuhan perusahaan akan menunjukkan

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 pembiayannya karena penggunaan

hutang akan mengharuskan perusahaan tersebut membayar bunga secara teratur

(Sriwardany, 2006:11).
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Menurut Kallapur dan Trombley (2001) dalam Sriwardany (2011)

mengatakan bahwa pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan

untuk meningkatkan size dan tingkat pertumbuhan perusahaan dapat diukur dari

beberapa variabel seperti Price/Earning ratio (Price per share/Earning per share),

Price/Cash Flow ratio (Price per share/ Cash Flow per share), Market/ Book Ratio

(Market price per share/ book value per share), Tobin’q, biaya pengembangan ( R &

D Expense) dibagi dengan total penjualan.

Pertumbuhan adalah dampak atas arus dana perusahaan dari perubahan operasional

yang disebabkan oleh pertumbuhan dan penurunan volume usaha. 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 (Safrida, 2008:34).

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, dalam hubungannya

dengan leverage, sebaliknya 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 sebaliknya menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaannya karena

penggunaan hutang akan mengharuskan perusahaan tersebut membayar bunga secara

teratur. Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka semakin besar kebutuhan dana

untuk ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan mendatang maka
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semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan laba. Jadi perusahaan yang

sedang 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 costnya maka berarti ada prospek

perusahaan untuk tumbuh (Sartono, 2001: 248).

Safrida (2008:91) menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan mempunyai

pengaruh langsung dan positif terhadap perusahaan harga saham, yang artinya bahwa

informasi tentang adanya pertumbuhan perusahaan direspon positif oleh investor,

sehingga akan meningkatkan harga saham.

2.3 Struktur Modal

Manajemen keuangan melalui aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan

upaya mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Modal

merupakan komponen dana jangka panjang suatu perusahaan yang meliputi semua

komponen di sisi kanan neraca perusahaan kecuali hutang lancar.

Capital Structure (struktur modal) didefinisikan sebagai komposisi modal

perusahaan dilihat dari sumbernya khususnya yang menunjukkan porsi dari modal

perusahaan yang berasal dari sumber utang (kreditur) dan sekaligus porsi modal yang

berasal dari pemilik sendiri (owners’ equity). struktur modal diukur menggunakan

tiga indikator, yaitu leverage, debt to equity, dan collateralizable assets. Leverage

mencerminkan penggunaan sumber dana yang berasal dari utang jangka panjang

(modal asing) yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan, seperti beban bunga.
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Nilai dari indikator ini ditentukan menggunakan long-term debt to total assets ratio

(Sugeng, 2009:41).

Menurut Handayani (2008:3) struktur modal merupakan perimbanganantara

hutang dengan modal yang dimiliki perusahaan. Kemudian Brealey, Myers dan

Marcus (2008:6) mendefinisikan struktur modal sebagai penggalangan dana yang

dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk investasi dan kegiatan operasional

perusahaannya. Sjahrial (2008:179) mendefinisikan struktur modal

sebagaiperimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang

jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang dengan modal sendiri

yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Struktur modal yang optimal yang

secara langsung akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Menurut Rodoni dan Nassaruddin (2007: 45) Struktur modal (capital

structure) adalah sesuatu yang berkaitan dengan struktur pembelanjaan permanen

perusahaan yang terdiri atas hutang jangka panjang dan modal sendiri.

Robert (1997) dalam Kusumajaya (2011:40) mengungkapkan, strukturmodal

adalah perimbangan atau perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan

modal sendiri. Oleh karena itu, struktur modal diukur dengan debt to equity ratio

(DER). DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage

(penggunaan hutang) terhadap total shareholder’s equity yang dimiliki perusahaan.

Menurut Mahendra (2011:2) struktur modal adalah pendanaan permanen yang

terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham.

Struktur modal perusahaan secara umum terdiri atas beberapa komponen yaitu:
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1. Hutang jangka panjang yaitu hutang yang masa jatuh tempo pelunasannya

lebih dari 10 tahun. Komponen ini terdiri dari hutang hipotek dan obligasi.

2. Modal pemegang saham terdiri dari saham preferen (preferred stock) dan

saham biasa (common stock).

Dari pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa struktur modal merupakan

pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan antara hutang jangka

panjang dengan modal sendiri baik dari sumber internal maupun eksternal. Pada

tahun 1958, Franco Modigliani dan Merton Miller (yang selanjutnya disebut MM)

mempublikasikan salah satu teori keuangan modern yang paling mengejutkan.

Mereka menyimpulkan bahwa nilai suatu perusahaan semata-mata tergantung pada

arus penghasilan di masa mendatang (future earning) berdasarkan besarnya

ekspektasi return yang dikapitalisasi dengan discount rate sesuai dengan tingkat

risikonya. Oleh karena itu nilainya tidak tergantung pada struktur modal

(perbandingan utang dan modal sendiri) perusahaan. (Kodrat dan Herdinata, 2009:3).

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun fokus dari penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian

terdahulu yaitu :



23

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Empiris Tentang Pertumbuhan Perusahaan, Kebijakan
Struktur Modal dan harga saham

Peneliti Populasi Metode Hasil
Marchyta dan
Dewi Astuti
(2015)

Perusahaan
manufaktur

Regresi dua tahap Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa hutang jangka panjang
berpengaruh signifikan terhadap
profitabilitas dan total hutang
berpengaruh signifikan terhadap
nilai perusahaan.

Danang
Febrianto
(2015)

Perusahaan
Real Estate
Dan Property

Regresi linier Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variable Struktur aktiva,
Profitabilitas ,Ukuran
Perusahaan, Pertumbuhan
Penjualan secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap
Nilai Perusahaan pada
Perusahaan Property dan
Realestate di Bursa Efek
Indonesia. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel
ukuran perusahaan berpengaruh
dominan terhadap variabel Nilai
Perusahaan.

Indah Purnama
Sari (2013)

Perusahaan
food and
beverage

Regresi dua tahap Berdasarkan hasil analisis
pertumbuhan perusahaan
(growth) berpengaruh positif
signifikan terhadap profitabilitas
(ROA), pertumbuhan
perusahaan (growth)
berpengaruh positif signifikan
terhadap nilai perusahaan (PBV),
leverage (DAR) berpengaruh
negatif signifikan terhadap
profitabilitas (ROA), leverage
(DAR)
berpengaruh negatif signifikan
terhadap nilai perusahaan (PBV),
dan profitabilitas (ROA)
bepengaruh positif signifikan
terhadap nilai perusahaan (PBV).

‘
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Peneliti Populasi Metode Hasil
Meythi (2012) Perusahaan

yang terdaftar
di BEI

Regresi Linier
Berganda

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.

Kusumajaya
(2011)

Manufaktur di
BEI

Regresi Linier
Berganda

struktur modal memberikan
pengaruh positif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan. Hal ini
dapat dilihat dari peningkatan
hutang yang akan memberikan
sinyal positif kepada investor
sehingga dapat meningkatkan
nilai perusahaan.

Nurhidayah
(2015)

Perusahaan
Asuransi

Regresi berganda Hasil analisis uji F diketahui
bahwa variabel Struktur Modal
(DER), Ukuran Perusahaan (Size),
Pertumbuhan Perusahaan
(Growth) dan Profitabilitas (ROE)
secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap Nilai
Perusahaan (PBV).

Arviansyah
(2013)

Perusahaan
yang terdaftar
di JII

Regersi Linier
Berganda

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.

2.5 Kerangka Pemikiran

Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan

danmengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untukmemproduksi

barang dan atau jasa untuk dijual. Perusahaan ada karenaakan menjadi sangat tidak
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efisien dan mahal bagi pengusaha untuk masuk dan membuat kontrak dengan pekerja

dan para pemilik modal, tanah dan sumber daya lain untuk setiap tahap produksi dan

distribusi yang terpisah. Sebaliknya, pengusaha biasanya masuk dalam kontrak yang

besar danberjangka panjang dengan tenaga kerja untuk mengerjakan berbagai tugas

dengan upah tertentu dan berbagai tunjangan lain.

Nilai pasar yang tinggi dan kinerja keuangan yang baik sangat penting bagi

perusahaan, agar tetap dapat menjaga eksistensinya sebagai perusahaan yang layak

untuk menerima investasi. Hal ini dikarenakan nilai pasar dan kinerja keuangan

perusahaan dimata pasar mencerminkan bagaimana kondisi perusahaan tersebut

apakah layak atau tidak sebagai sarana untuk berinvestasi (Margaretha, 2010). Nilai

pasar merupakan keseluruhan nilai saham yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan

kinerja keuangan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan.

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

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.
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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)

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).
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Nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal (Mogdiliani dan Miller

dalam Brigham, 1999). Kebijakan hutang sangat sensitif terhadap perubahan nilai

perusahaan. Semakin tinggi proporsi hutang maka semakin tinggi harga saham,

namun pada titik tertentu peningkatan hutang akan menurunkan nilai perusahaan

karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan hutang lebih kecil daripada biaya

yang ditimbulkannya.

Untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel

dependen dalam penelitian ini maka akan digambarkan sebagai berukut:

2.6 Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian

ini adalah :

H1: Terdapat pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap harga saham pada

Perusahaan Asuransi di Bursa Efek Indonesia.

H2: Terdapat pengaruh struktur modal terhadap harga saham pada Perusahaan

Asuransi di Bursa Efek Indonesia.

PERTUMBUHAN
PERUSAHAAN

STRUKTUR
MODAL

HARGA SAHAM
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H3: Terdapat perngaruh pertumbuhan perusahaan dan struktur modal terhadap

harga saham Perusahaan Asuransi di Bursa Efek Indonesia


