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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory), teori signal (signalling theory ) dan

Teori Ekonomi

Teori keagenan dikenal ketika terdapatnya pemisahan antara

pemilk (Principal) dengan manajer (agen) disuatu perusahaan, maka

terdapat kemungkinan bahwa keinginan pemilik diabaikan (Pearce dan

Robinson, 2008: 47). Hal ini akan memicu terjadinya konflik. Semakin

dekat batasan hutang terhadap ekuitas semakin mungkin manajemen akan

memilih metode-metode yang akan meningkatkan income dan juga bonus.

Riset akuntansi positif yang dimaksudkan untuk menguji hipotesis-

hipotesis teori agensi, menekankan aggapan mengenai pertalian antara

perusahaan yang sangat besar dengan campur tangan pemerintah, yang

mendorong alternatif-alternatif akuntansi yang menrunkan income. Oleh

karena itu, pemilihan metode akuntansi oleh perusahaan dipengaruhi oleh

efek metode tersebut terhadap kontrak-kontrak keagenan. (Bastian, 2006:

213). Agency problem sering terjadi dalam perusahaan yang manajernya

memiliki kurang dari seratus persen saham perusahaan. Pemilik sekaligus

manajer pada perusahaan perseorangan selalu bertindak memaksimumkan

kemakmuran mereka dan meminimumkan pengeluaran yang tidak

diperlukan, tetapi apabila pemilik perusahaan menjual sebagian saham

kepada investor lain, maka muncul agency problem. Noerirawan (2012)
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Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan (pihak

eksternal). Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena

terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar. perusahaan

mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan

datang dari pada pihak luar (investor dan kreditor). Kurangnya informasi

bagi  pihak luar akan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan.

Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi

informasi asimetri dengan memberikan sinyal pada pihak luar, berupa

informasi keuangan yang dapat mengenai prospek perusahaan yang akan

datang. Qadariah (2013).

Teori ekonomi adalah teori yang berpandangan bahwa, pergerakan

inflasi dan tingkat suku bunga berpotensi untuk meningkatkan atau

menurunkan investasi di sektor riil. Logika teori ekonomi mengatakan

bahwa kenaikan inflasi dan tingkat bunga akan menurunkan tingkat

pertumbuhan ekonomi dan menurunkan harga saham. Hal  ini disebabkan

karena naiknya inflasi dan tingkat bunga adalah motor penggerak

investasi. Pemerintah menggunakan instrumen ini melalui kebijakan

moneter dan kebijakan fiskal untuk menstabilkan harga-harga barang

kebutuhan pokok dan umum, serta memacu peningkatan pertumbuhan

ekonomi. Oleh karena itu, pergerakan harga saham akan sangat

dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam faktor  fundamental

makroekonomi. Berdasarkan teori investasi, meningkatnya inflasi dan
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tingkat suku bunga akan menyebabkan marginal  cost of capital naik.

Naiknya marginal cost of capital akan menambah beban perusahaan,

sehingga dapat menurunkan laba perusahaan yang akan mempengaruhi

nilai perusahaan. (Sudiyatno 2010)

2.1.2 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan atau juga disebut dengan nilai pasar perusahaan

merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila

perusahaan tersebut dijual. Fakta menunjukkan bahwa nilai kekayaan yang

ditunjukkan pada neraca tidak mmiliki hubungan dengan nilai pasar dari

perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan memiliki kekayaan

yang tidak bisa dilaporkan dalam neraca seperti manajemen yang baik,

reputasi yang baik dan prospek yang cerah (Erlangga dan Suryandari,

2009) dalam Afzal (2012).

Menurut Safitri (2010) variabel-variabel yang dapat digunakan

untuk memperkirakan nilai suatu perusahaan, antara lain adalah Nilai buku

dan nilai pasar perusahaan. Nilai buku merupakan suatu jumlah aktiva dari

neraca dikurangi kewajiban yang ada atau modal pemilik. Nilai buku tidak

menghitung nilai pasar dari suatu perusahaan secara keseluruhan karena

perhitungan nilai buku berdasarkan dari data historis dari aktiva

perusahaan. Nilai pasar perusahaan atau nilai pasar saham adalah suatu

pendekatan untuk memperkirakan nilai bersih dari suatu bisnis. Apabila

saham didaftarkan dari nilai bursa sekuritas secara luas diperdagangkan

maka pendekatan nilai merupakan suatu pendekatan yang paling sering
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digunakan dalam menilai perusahaan besar, dan nilai ini dapat berubah

dengan cepat.

Nilai perusahaan juga didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai

perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara

maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Hasnawati

(2005b). Sehingga dari pengertian tersebut nilai perusahaan diukur dengan

menggunakan harga saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Wibawa (2010), nilai

perusahaan dapat dikonfirmasi melalui Price Book Value (PBV). Hal  ini

sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh Amnah dan Gunawan

(2011) yang  dalam penelitiannya menggunakan pendekatan konsep nilai

pasar untuk  mengukur nilai perusahaan  sampelnya. Nilai  pasar  berbeda

dari  nilai  buku. Jika nilai buku merupakan  harga  yang dicatat  pada

nilai  saham  perusahaan,  maka  nilai  pasar adalah  harga  saham  yang

terjadi  di  pasar  bursa  tertentu  yang  terbentuk  oleh permintaan  dan

penawaran  saham  oleh  para  pelaku  pasar.

Nilai perusahaan lazim diindikasikan  dengan price to book value

(PBV). Price to book value yang tinggi akan  membuat pasar percaya atas

prospek perusahaan  kedepan. Hal ini juga yang  menjadi  keinginan

pemilik  perusahaan, sebab  nilai  perusahaan  yang  tinggi

mengindikasikan  kemakmuran  pemegang saham yang juga tinggi (Soliha

dan Taswan, 2002) dalam Fenandar (2012). PBV yang  tinggi  akan
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membuat  investor  yakin  atas  prospek perusahaan  dimasa  mendatang.

Oleh  karena  itu  keberadaan  rasio  PBV  sangat penting  bagi  para

investor  maupun  calon  investor  untuk  menetapkan  investasi.

Manajemen keuangan berfungsi dalam 3 bentuk kebijakan

perusahaan yaitu (1) keputusan investasi, (2) keputusan pendanaan, dan (3)

kebijakan deviden. Setiap fungsi harus mempertimbangkan tujuan

perusahaan, mengoptimalkan kombinasi dari ketiga kebijakan keuangan

yang mampu meningkatkan nilai kekayaan bagi para pemegang saham.

Ketiga fungsi manajemen keuangan harus dipertimbangkan yang

membawa dampak sinergis terhadap harga saham perusahaan di pasar.

Batasan tujuan pemaksimalan nilai perusahaan secara umum menunjukkan

pemaksimalan harga saham, dengan demikian konsep nilai perusahaan

dapat di proyeksikan terhadap harga saham perusahaan. (Harmono,

2009:6)

2.1.3 Keputusan Investasi

Menurut PSAK Nomor 13 dalam Standar Akuntansi Keuangan

(SAK) per 1 oktober 2004, investasi adalah suatu aset yang digunakan

perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi

(seperti Bunga, royalti, deviden dan uang sewa). Untuk apresiasi nilai

investasi atau manfaat lain bagi perusahaan seperti manfaat yang diperoleh

melalui perdagangan. Dengan demikian investasi dapat didefinisikan

sebagai bentuk pengolahan dana guna memberi keuntungan dengan cara
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menempatkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan

memberikan tambahan keuntungan (Fahmi, 2012: 3)

Keputusan investasi meliputi investasi pada aktiva jangka pendek

(aktiva lancar) dan aktiva jangka panjang (aktiva tetap). Aktiva jangka

pendek biasanya didefinisikan sebagai aktiva dengan jangka waktu kurang

dari satu tahun atau kurang dari satu siklus bisnis, dalam hal ini dana yang

diinvestasikan pada aktiva jangka pendek diharapkan akan diterima

kembali dalam waktu dekat atau kurang dari satu tahun dan diterima

sekaligus. Tujuan perusahaan berinvestasi pada aktiva jangka pendek

adalah untuk digunakan sebagai modal kerja atau operasional perusahaan.

Contoh aktiva jangka pendek adalah persediaan, piutang, dan kas. Aktiva

jangka panjang didefinisikan sebagai aktiva dengan jangka waktu lebih

dari satu tahun, dalam hal ini dana yang ditanamkan pada aktiva jangka

panjang akan diterima kembali dalam waktu lebih dari satu tahun dan

kembalinya secara bertahap. Tujuan perusahaan berinvestasi pada aktiva

jangka panjang adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Keputusan

investasi tidak dapat diamati secara langsung oleh pihak luar. (Hidayat,

2010) dalam Afzal (2010).

Keputusan  investasi  yang  dibuat  perusahaan  dipengaruhi  oleh

kemampuan  perusahaan  menghasilkan  kas  yang  dapat  memenuhi

kebutuhan  jangka  panjang  maupun  jangka  pendek  atau  yang  disebut

likuiditas  perusahaan.  Perusahaan  harus  menjaga  likuiditas  agar tidak

terganggu, sehingga tidak menganggu kelancaran aktivitas perusahaan
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untuk melakukan investasi dan tidak kehilangan kepercayaan diri dari

pihak luar, Qadariyah (2013).

Esensi  pertumbuhan  bagi  suatu  perusahaan  adalah  adanya

kesempatan  investasi  yang menghasilkan  keuntungan.  Jika  terdapat

kesempatan  investasi  yang  menguntungkan,  maka  manajer  berusaha

mengambil  peluang-peluang  tersebut  untuk  memaksimalkan

kesejahteraan  pemegang  saham  karena  semakin  besar  kesempatan

investasi  yang  menguntungkan  maka  investasi  yang  dilakukan  akan

semakin besar Qadariyah (2013).

Menurut Afzal (2012) Keputusan investasi tidak dapat diamati

secara langsung oleh pihak luar. Investment Opportunities Set (IOS)

merupakan nilai perusahaan yang besarnya tergantung pada pengeluaran-

pengeluaran yang ditetapkan manajemen dimasa yang akan datang,

dimana pada saat ini merupakan pilihan-pilihan investasi yang diharapkan

akan menghasilkan return yang besar. IOS didefinisikan sebagai nilai

perusahaan yang nilainya di proksi melalui IOS. IOS tidak dapat

diobservasi secara langsung (laten), sehingga dalam perhitungannya

menggunakan proksi (Kallapur dan Trombley, 1999) dalam Hasnawati

(2005b).

Keputusan investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Price Earning Ratio (PER), dimana ratio ini menunjukkan perbandingan

antara harga saham (closing price) dengan laba per lembar saham (earning

per share) (Martono dan Harjito, 2005:372). Bagi para investor semakin

tinggi rasio harga terhadap laba (PER) maka pertumbuhan laba yang
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diharapkan juga akan mengalami kenaikan (Fahmi, 2012:97). Pada

dasarnya PER memberikan tentang jangka waktu yang diperlukan untuk

pengembalian dana pada tingkat harga saham dan keuntungan perusahaan

pada suatu periode tertentu. Oleh karena itu rasio ini mengambarkan

kesediaan investor membayar suatu jumlah tertentu untuk setiap rupiah

perolehan laba perusahaan.

2.1.3 Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal, pertama

Penetapan mengenai sumber dana yang diperlukan untuk membiayai

investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi

tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan

modal sendiri. Kedua Penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang

terbaik atau sering disebut dengan struktur modal yang optimum. struktur

modal yang optimum merupakan perimbangan hutang jangka panjang dan

modal sendiri dengan biaya modal rata-rata minimal. Oleh karena itu,

perlu ditetapkan apakah perusahaan menggunakan sumber modal ekstren

yang berasal dari hutang yang menerbitkan obligasi atau menggunakan

saham sendiri dengan menerbitkan saham sehingga beban biaya modal

dapat di tanggung perusahaan minimal. Kekeliruan dalam pengambilan

keputusan pendanaan ini akan berakibat biaya yang ditanggung tidak

minimal (Martono dan Harjito, 2005:5)

Struktur modal adalah perbandingan atau imbalan pendanaan

imbalan perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka

panjang terhadap modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan
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dari sumber dana sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan dan

cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan sendiri masih mengalami

kekurangan (defisit) maka perlu pertimbangan pendanaan yang berasal

dari luar yaitu dari hutang (debt financing). Namun dalam pemenuhan

kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternatif pendanaan yang

efesien. Pendanaan yang efisien akan terjadi apabila perusahaan

mempunyai struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal

dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya

penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata, sehingga

dapat memaksimalkan nilai perusahaan (Martono dan Harjito, 2005:240)

Miler dan Modligliani (MM) 1958 mengatakan dengan adanya

pajak penghasilan perusahaan, hutang dapat menghemat pajak yang

dibayar. Karena hutang menimbulkan pembayaran bunga yang

mengurangi jumlah penghasilan yang terkena pajak. Namun dengan

memperhitungkan biaya faktor biaya financial distress yang sering di

sebut tax savings-financial costs trade-off theory. Secara umum MM

mengajarkan: (1) berhutang sejumlah tertentu itu baik, (2) berhutang

terlalu banyak tidak baik dan (3) jumlah hutang yang optimal untuk

setiap perusahaan (Atmaja, 2003:8-9)

Mulyadi (2006:236) yang dikutip Pudjiati dan Widanar (2009),

dalam Afzal (2012) berpendapat bahwa keputusan pendanaan akan

menyangkut penentuan kombinasi berbagai sumber dana yang pada

dasarnya akan dibagi menjadi dua:
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1) Pendanaan ekstern yang akan mengarah pada pengambilan keputusan

mengenai struktur modal, yakni menentukan proporsi antara hutang

jangka panjang dan modal sendiri. Hal ini akan nampak pada debt to

equity ratio perusahaan tersebut.

2) Pendanaan intern yang diaplikasikan menurut penentuan kebijakan

deviden yang digambarkan melalui dividend payout ratio.

Struktur modal yang baik minimal memiliki proposional antara

sumber dana internal dan eksternal sehingga segala kewajiban dapat

dilunasi. Keputusan pendanaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan

melalui Debtto Equity Ratio (DER), dimana rasio ini menunjukkan

perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan melalui hutang dengan

pendanaan melalui ekuitas. Keputusan pendanaan yang menggunakan

pendanaan melalui ekuitas lebih banyak dari pada pendanaan melalui

hutang karena dengan menggunakan pendanaan melalui ekuitas lebih

banyak dapat meningkatkan nilai perusahaan. (Wijaya dan Wibawa,

2010).

2.1.4 Kebijakan Dividen

Dalam Admaja (2003:9,287-288) berbagai pendapat teori tentang

kebijakan deviden, yaitu:

1. Deviden tidak relevan dari MM
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Menurut MM dengan asumsi kebijakan penganggaran modal tidak

dipengaruhi oleh kebijakan deviden dan semua investor berperilaku

rasional. Nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh laba bersih

sebelum pajak (EBIT) dan kelas resiko perusahaan. Hal ini karena

rupiah pembayaran deviden akan mengurangi laba yang digunakan

untuk membeli aktiva baru. Pembeli saham baru menghendaki

pembayaran deviden akan mengurangi nilai sekarang dari deviden

yang akan diterima pemegang saham lama sejumlah yang sama

dengan deviden yang mereka terima saat ini.

2. Teori “The Bird in the Hand”

Gordon dan Lintner menyatakan bahwa biaya modal sendiri

perusahaan akan naik, jika DPR rendah karena investor lebih suka

menerima deviden dari pada capital gains.

3. Teori perbedaan pajak

Litzenberger dan Ramaswamy. Mereka menyatakan bahwa adanya

pajak terhadap deviden dan capital agains para investor lebih

menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak.

Oleh karena itu investor mensyaratkan suati tingkatan keuntungan

keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan devidend

yield tinggi. Jika pajak atas deviden lebih besar dari pajak atas capital

gains, perbedaan ini semakin terasa.

4. Teori Signaling

Mengatakan bahwa perubahan deviden mengandung beberapa

informasi. Tapi sulit dikatakan apakah kenaikan dan penurunan harga
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setelah ada kenaikan dan penurunan deviden semata-mata disebabkan

karena efek “singal” dan referensi terhadap deviden.

5. Teori “clientele Effect”

Mengatakan bahwa pemegang saham yang berbeda akan memiliki

referensi yang berbeda terhadap kebijakan deviden. Seperti,

kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada

saat ini lebih menyukai devidend payout ration yang tinggi.

Sebaliknya kelompok pemegang saham yang tidak begitu

membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan

sebagian basar laba bersih perusahaan.

Deviden sering dianggap sebagai bagian dari keputusan

pembelanjaan, khususnya pembelanjaan internal. Hal ini terjadi karena

besar kecilnya deviden yang dibayarkan perusahaan akan mempengaruhi

sumber dana internal perusahaan yaitu laba ditahan, dan sebaliknya.

Penentuan besarnya bagian laba bersih perusahaan yang akan dibagikan

sebagai deviden merupakan kebijakan manajemen perusahaan, serta akan

mempengaruhi nilai perusahaan dan harga pasar saham. (Sudana,

2011:167)

Dividen ini untuk dibagikan kepada para pemegang saham

sebagai keuntungan dari laba perusahaan. Apabila perusahaan penerbit

saham mampu menghasilkan laba yang besar maka ada kemungkinan

pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan dalam bentuk dividen

yang besar pula. Dividen diartikan sebagai pembagian laba kepada para
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pemegang saham perusahaan sebanding dengan jumlah saham yang

dipegang oleh masing-masing pemilik.

Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang

diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai

dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan

investasi di masa datang. Kebijakan dividen menyangkut masalah

penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham, dan laba

tersebut bisa dibagi sebagai dividen atau laba yang ditahan untuk

diinvestasikan kembali. Tetapi, tidak semua perusahaan memberikan

deviden kepada para pemegang saham hal ini disebabkan karena semakin

tinggi deviden yang diberikan kepada pemegang saham akan mengurangi

kesempatan perusahaan untuk mendapatkakn sumber dana intern dalasm

rangka mengadakan reinvestasi, sehingga dalam jangka panjang akan

menurunkan nilai perusahaan, sebab pertumbuhan deviden akan semakin

berkurang Sutrisno (2008).

Rasio pembayarn deviden (DPR) menentukan jumlah laba yang

dibagi dalam bentuk deviden kas dan laba yang ditahan sebagai sumber

pendanaan. Rasio ini menunjukkan persentase laba perusahaan yang

dibayarkan kepada pemegang saham berupa deviden kas. Apabila laba

perusahaan yang ditahan semakin besar, berarti laba yang di bayarkan

sebagai deviden menjadi lebih kecil. Dengan demikian aspek dari

kebijakan deviden adalah menentukan alokasi laba yang sesuai diantara

pembayaran laba sebagai deviden dengan laba yang ditahan perusahaan

(Martono dan Harjito, 2005: 253). Deviden payout ration (DPR) yang
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ditentukan perusahaan untuk membayar deviden kepada pemegang saham

setiap tahunnya, dilakukan berdasarkan pertimbangan besar kecilnya laba

perusahaan setelah dikenai pajak.

2.1.5 Inflasi

Makro ekonomi membahas isu-isu penting yang selalu dihadapi

suatu perekonomian. Kondisi makro ekonomi, seperti: inflasi dan tingkat

suku bunga, mendapat perhatian yang serius dari para analis maupun

pelaku pasar modal. Para pelaku pasar modal sebagai investor sebelum

memutuskan investasi apa yang akan diambil, terlebih  dulu akan melihat

prediksi pergerakan inflasi dan tingkat bunga. Hal ini disebabkan karena

mereka tahu bahwa tumbuh kembangnya investasi sangat ditentukan oleh

volatilitas pada inflasi dan tingkat bunga dimasa datang. Faktor

fundamental makroekonomi dengan indikator  inflasi, tingkat bunga, kurs

dan  pertumbuhan ekonomi, sedangkan  risiko sistematis dengan indikator

beta saham (β) Variabel-variabel ini dapat berpotensi untuk meningkatkan

atau menurunkan kinerja perusahaan (ROA ) dan nilai perusahaan. Jadi,

berdsarkan penjelasan tersebut, maka Risiko sistematis merupakan

variabel yang memediasi hubungan atau pengaruh faktor-faktor

makroekonomi (inflasi, tingkat bunga, kurs dan  pertumbuhan ekonomi)

terhadap kinerja perusahaan (ROA ) dan nilai perusahaan, Sudiyatno

(2010).

Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga barang-

barang yang berlaku dalam suatu perekonomian. Secara sederhana inflasi

diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus
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menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut

inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan

harga) pada barang lainnya.

Tingkat inflasi (persentasi pertambahan kenaikan harga) berbeda

dari satu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari suatu negara ke

negara lain. Adakalanya tingkat inflasi adalah rendah yaitu mencapai 2-

3%. Tingkat inflasi yang moderat mencapai diantara 4-10%. Inflasi yang

cukup serius mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus persen

dalam setahun. (Sukirno 2008: 14).

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi

adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke

waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang

dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam

keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH)

Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa

tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern

terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam

7 kelompok pengeluaran (berdasarkan the Classification of individual

consumption by purpose - COICOP), yaitu (1) Kelompok Makanan Jadi,

Minuman, dan Tembakau, (2) Kelompok Bahan Makanan, (3) Kelompok

Perumahan, (4) Kelompok Sandang, (5) Kelompok Kesehatan, (6)
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Kelompok Pendidikan dan Olah Raga, (7) Kelompok Transportasi dan

Komunikasi.

2.1.6 Tingkat Suku Bunga

Dana pada suatu perekonomian yang bebas dialokasikan melalui suatu

sistem harga. Pada dasarnya suatu suku bunga merupakan harga yang

dibayar untuk dana atau modal (Admaja, 2008:20). Teori tingkat bunga

yang mengatakan bahwa hasil yang diharapkan dari surat berharga

ditentukan oleh berapa besar pengaruh harapan investor terhadap tingkat

suku bunga pada waktu yang akan datang (expectation theory).

Tingkat bunga menggambarkan mengenai kondisi perekonomian

suatu negara, artinya semakin baik perekonomian suatu negara semakin

rendah tingkat bunganya. Jika suku bunga deposito tinggi, maka investor

akan cenderung menyukai menempatkan dananya dalam deposito, apalagi

deposito merupakan instrumen keuangan yang bebas risiko. Sebaliknya jika

suku bunga deposito rendah, investor cenderung akan menginvestasi-kan

dananya ke dalam bentuk saham.

Menurut Sunariyah (2006) dalam Noerirawan (2012), tingkat suku

bunga mempunyai beberapa fungsi dalam suatu perekonomian, antara lain :

a. Sebagai daya tarik bagi penabung individu, institusi, atau lembaga yang

mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.

b. Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagi alat kontrol bagi pemerintah

terhadap dana langsung investasi pada sektor-sektor ekonomi.
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c. Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam

mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam

suatu perekonomian.

d. Pemerintah dapat memanipulasi tingkat bunga untuk meningkatkan

produksi, sebagai akibatnya tingkat bunga dapat digunakan untuk

mengontrol tingkat inflasi.

Secara teoritis dapat dikatakan, bahwa investor mau melakukan

investasi karena menginginkan keuntungan atau pertambahan modalnya

tanpa menanggung resiko, perubahan suku bunga bank dapat

mempengaruhi harga saham melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

a. Perubahan suku bunga mempengaruhi kondisi perusahaan secara

umum dan profitabilitas perusahaan yakni deviden dan harga saham

biasa.

b. Perubahan suku bunga mempengaruhi hubungan antara perolehan dari

obligasi dan perolehan deviden dari saham-saham dan oleh karena itu

terdapat daya tarik yang relatif antara saham dan obligasi.  Perubahan

suku bunga mempengaruhi psikologi para investor sehubungan dengan

investasi kekayaan sehingga mempengaruhi harga saham. (Sunariyah,

2000) dalam Noerirawan (2012).

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, Inflasi
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dan Tingkat suku bunga terhadap nilai perusahaan. penelitian-penelitian

terdahulu tersebut antara lain:

Tabel II.1Penelitian terdahulu

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian

1. Amnah dan
Gunawan
(2011)
Regresi
Linear
Berganda

Pengaruh
Keputusan
Investasi,
Keputusan
Pendanaan,
Kebijakan
Deviden dan
Tingkat Bunga
Terhadap Nilai
Perusahaan

1. Keputusan
Investasi

2. Keputusan
Pendanaan

3. Kebijakan
Deviden

4. Tingkat Suku
Bunga

5. Nilai
Perusahaan

1. Keputusan
Investasi
berpengaruh
positif Terhadap
Nilai Perusahaan.

2. Keputusan
Pendanaan tidak
berpengaruh
Terhadap Nilai
Perusahaan

3. Kebijakan
Deviden
berpengaruh
negatif dan
signifikan
Terhadap Nilai
Perusahaan

4. Tingkat Suku
Bunga tidak
berpengaruh
Terhadap Nilai
Perusahaan

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian

2. Arie dan
Rohman.
(2012)
Regresi
Linear
Berganda

Pengaruh
Keputusan
Investasi,
Keputusan
Pendanaan,
Dan Kebijakan
Deviden
Terhadap Nilai
Perusahaan

1. Keputusan
Investasi,

2. Keputusan
Pendanaan,

3. Kebijakan
Dividen

4. Nilai
Perusahaan

1. keputusan
investasi dan
keputusan
pendanaan
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap nilai
perusahaan.

2. kebijakan dividen
berpengaruh
negatif dan tidak
signifikan
terhadap nilai
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perusahaan

3. Noerirawan
(2012)
Analisis
Regresi
Berganda

Pengaruh
Faktor Internal
Dan
Eksternal
Perusahaan
Terhadap
Nilai
Perusahaan

1. pertumbuhan
aset

2. Kebijakan
deviden

3. Tingkat inflasi
4. Keputusan

pendanaan
5. Tingkat suku
6. Nilai

perusahaan

1. pertumbuhan aset
dan kebijakan
deviden
berpengaruh
positif signifikan
terhadap nilai
perusahaan.

2. Tingkat inflasi
berpengaruh
positif tidak
signifikan
terhadap nilai
perusahaan.

3. Keputusan
pendanaan
berpengaruh
negatif tidak
signifikan
terhadap nilai
perusahaan.

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian

4. Tingkat suku
Bunga
berpengaruh
negatif signifikan
terhadap nilai
perusahaan.

4. Sofiani
(2009)

Pengaruh
tingkat inflasi,
suku bunga,
dan nilai tukar
terhadap harga
saham
perusahaan
perbankan yang
listing di BEI

1. Tingkat Inflasi
2. Suku Bunga
3. Nilai Tukar
4. Harga Saham

1. Suku bunga
memiliki
pengaruh yang
siqnifikan
terhadap arga
saham.

2. Tingkat inflasi
dan nilai tukar
tidak
berpengaruh
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positif dan
signifikan
terhadap harga
saham.

5. Wijaya dan
Wibawa
(2010)
Analisis
regresi
berganda

Pengaruh
Keputusan
Investasi,
Keputusan
Pendanaan,
Dan Kebijakan
Dividen
Terhadap
Nilai
Perusahaan

1. Keputusan
investasi

2. Keputusan
pendanaan

3. Keputusan
dividen

4. Nilai
Perusahaan

Keputusan
investasi,
Keputusan
pendanaan,
Kebijakan
dividen
berpengaruh
positif terhadap
nilai perusahaan

2.3 Pandangan Islam

Islam sebagai din yang komprehensif (Syumul) dalam ajaran dan

norma mengatur seluruh aktivitas manusia disegala bidang. Investasi dari

salah satu bagian aktivitas perekonomian tidak dapat mengabaikan aspek

postulat, konsep, serta diskursus yang menjadi background dalam

pembentukan sebuah pengetahuan yang memiliki multi dimensi yang

mendasar dan mendalam.

Menabung atau investasi adalah tindakan yang dianjurkan dalam

Islam. Karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan

diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk

menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Investasi merupakan salah satu

cara yang tepat untuk dilakukan. Surat Al-hasyr ayat 18 yang berbunyi

sebagai berikut:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya  Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Makna yang terkandung dalam surat Al-hasyr ayat 18 bukan saja

memperhatikan kehidupan akhirat namun memperhatikan kehidupan dunia.

Hari ini, besok pagi, lusa atau waktu yang akan datang apa yang terjadi

belum bisa di perkirakan. Investasi akhirat dan dunia nampaknya menjadi

suatu hal yang wajib bagi orang yang beriman kepada Allah dengan selalu

Taqwa kepada-Nya.

Dalam Al-Qur’an surat Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT

menyatakan bahwa tiada seorang pun dialam semesta ini yang dapat

mengetahui apa yang akan diperbuat, diusahakan, serta kejadian apa yang

akan terjadi pada hari esok. Sehingga dengan ajaran tersebut seluruh

manusia diperintahkan untuk melakukan investasi di dunia dan diakhirat:










Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan
tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan
mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun
yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan
diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat
mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
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Islam sebagai suatu aturan hidup yang mengatur seluruh sisi

kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai kiat untuk menjalani

kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Dalam

berinvestasi pun Allah dan Rasul-Nya pun memberikan petunjuk dan

rambu-rambu pokok yang sebagiannya diikuti oleh setiap muslim yang

beriman. Rambu-rambu menurut Satrio (2005) adalah sebagai berikut:

1. Terbebas dari unsur riba

Riba secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah dan dalam

terminologi syariah oleh Al ‘Aini dalam kitabnya ‘umdatu al-qari

mendefinisikan “Riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa

adanya transaksi bisnis rill”

2. Terhindar dari unsur gharar

Gharar secara etimologi bermakna kekawatiran atau resiko dan gharar

juga berarti menghadapi suatu kecelakaan atau kerugian/ kebinasaan.

Gharar juga di katakan sesuatu yang tidak pasti (uncertainty). Mazhab

Dhahiri, Ibn Hazm mengatakan: “unsur gharar dalam jual beli adalah

sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjua

apa yang ia jual”.

3. Terhindar dari unsur judi (maysir)

Maysir secara etimologi bermakna mudah. Maysir merupakan betuk

objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu.

Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang seharusnya

menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas

dengan harapan dapat mencapai apa yang dia inginkan.
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4. Terhindar dari unsur haram

Sesuatu yang haram berarti yang dilarang untuk dilakukan. Dalam

kaidah ushul fiqih haram didefinisikan “Haram adalah sesuatu yang

disediakan hukuman (‘iqab) bagi yang melakukan dan disediakan

pahala bagi yang meninggalkan karena diniatkan untuk menjalankan

syariat –Nya”.

5. Terhindar dari unsur syubhat

Syubhat berarti mirip, serupa dan bercampur. Dalam terminotelogi

syariah diartikan “sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan

haram, akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang

halal atau hara, dan ataukan ia sesuatu yang hak ataukah batil”.

2.4 Kerangka Pemikiran

Manajer membuat keputusan investasi yang berkaitan dengan jenis

produk dan jasa yang diproduksi, disamping cara-cara barang dan jasa

tersebut diproduksi serta didistribusikan. Manajer juga harus memutuskan

bagaimana membiayai perusahaan–bauran utang dan ekuitas apa yang harus

digunakan, dan jenis sekuritas utang serta ekuitas khusus apa yang harus

diterbitkan, selain itu manajer keuangan harus memutuskan berapa

persentase laba saat ini untuk membayar dividen dari pada yang ditahan dan

diinvestasikan kembali, hal ini disebut keputusan kebijakan dividen

(dividend policy decision). Selain ketiga hal diatas, manajer juga harus

memperhitungkan tentang apa yang terjadi apabila terjadi perubahan tingkat
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suku bunga yang membuat investor cenderung memilih menabung dari pada

berinvestasi di pasar modal.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dibuat kaitan antara keputusan

investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, inflasi dan tingkat bunga

terhadap nilai perusahaan dengan kerangka pemikiran pada gambar II.1

sebagai berikut:

Gambar II.1 : Rerangka Pemikiran

Ekonomi Makro

2.5 Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan

Investasi adalah mengorbankan aset yang dimiliki sekarang untuk

mendapatkan aset pada masa yang akan datang untuk mendapatkan aset

Keputusan Investasi
(X1)

(X1)

Keputusan Pendanaan
(X2)

Nilai Perusahaan
(Y)

Kebijakan Deviden
(X3)

Tingkat Suku Bunga
(X5)

Inflasi
(X4)
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yang lebih besar. Kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan akan

menentukan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dan kinerja

perusahaan di masa yang akan datang.

Teori  yang  mendasari  keputusan  investasi  adalah signalling

theory.  Teori  tersebut  menyatakan bahwa  pengeluaran  investasi

memberikan  sinyal  positif  terhadap  pertumbuhan  perusahaan  di  masa

yang  akan  datang,  sehingga  meningkatkan  harga  saham  sebagai

indikator nilai perusahaan. Teori ini menunjukkan bahwa pengeluaran

investasi  yang dilakukan  oleh  perusahaan  memberikan  sinyal,

khususnya  kepada  investor  maupun  kreditur  bahwa  perusahaan

tersebut  akan  tumbuh  di  masa  mendatang.

Penelitian yang dilakukan oleh Afzal (2012), Wijaya dan Wibawa

(2010) menunjukan hasil bahwa keputusan Investasi berpengaruh positif

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Apabila perusahaan salah dalam

menentukan investasi maka kelangsungan hidup perusahaan akan

terganggu sehingga akan mempengaruhi penilaian investor. Pengeluaran

investasi akan memberikan signal yang positif tentang pertumbuhan

perusahaan di masa yang akan datang sehingga meningkatkan harga saham

sebagai indikator perusahaan.

H1 : Keputusan investasi berpengaruh dan signifikan terhadap nilai

perusahaan pada sektor property dan real estate yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia.

2.5.2 Pengaruh Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan
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Keputusan Struktur modal merupakan komposisi pendanaan yang

diambil perusahaan untuk menunjukkan komposisi modal internal dan

eksternal. Apabila sumber pendanaan internal tidak mencukupi maka

perusahaan akan mencari sumber dana dari luar, yaitu berupa hutang. Maka

akan menjadi efek tax deductible. Artinya perusahaan yang mempunyai

hutang akan membayar bunga pinjaman yang akan mengurangi penghasilan

kena pajak dan dapat memberi manfaat bagi pemegang saham. Hal ini

tentunya akan menaikkan laba perusahaan dan dapat digunakan sebagai

investasi maupun deviden yang akan  dibagikan dan akan meningkatkan

penilaian bagi investor terhadap perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arie (2012), Wijaya dan Wibawa

(2010) menunjukan hasil bahwa Keputusan Pendanaan berpengaruh positif

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Apabila keputusan pendanaan naik

sebesar satu satuan, maka nilai perusahaan juga akan naik. Sebaliknya

penelitian yang dilakukan oleh Amnah dan Gunawan (2011) mengatakan

keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Disebabkan hutang merupakan salah satu sumber pendanaan yang memiliki

resiko yang tinggi.

H2 : Keputusan pendanaan berpengaruh dan signifikan terhadap nilai

perusahaan pada sektor property dan real estate yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia.

2.5.3 Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan

Apabila perusahaan yang meningkatkan pembayaran deviden, akan

diartikan oleh para pemodal sebagai signal harapan tentang baikknya kinerja
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perusahaan dimasa yang akan datang. Sehingga kebijakan deviden yang

dilakukan perusahaan akan memiliki pengaruh yang positif.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wijaya dan Wibawa

(2010) Hasil analisis regresi menunjukkan tingkat signifikansi kebijakan

dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Amnah dan

Gunawan (2011) mengatakan bahwa kebijakan deviden berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang mempunyai DPR

yang tinggi belum tentu akan memberikan deviden yang besar, karena

kemungkinan perusahaan akan menggunakan laba sebagai tambahan modal.

H3 : Kebijakan deviden berpengaruh dan signifikan terhadap nilai

perusahaan pada sektor property dan real estate yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia.

2.5.4 Pengaruh Inflasi Terhadap nilai perusahaan

Inflasi terjadi apabila meningkatnya harga-harga secara umum dan

terus menerus. Hal ini menjadikan kemampuan daya beli masyarakat

menjadi rendah. Dengan meningkatnya tingkat inflasi berdampak terhadap

terhadap penurunan penjualan, yang menyebabkan penurunan laba

perusahaan.  Turunnya  laba  perusahaan  membuat investor  tidak  tertarik

untuk  berinvestasi. Akibatnya permintaan pun menurun  dan menyebabkan

harga  saham pun turun.  Turunnya  harga saham juga berakibat pada

turunnya nilai perusahaan. Hasil penelitian Noerirawan (2012) menemukan

tingkat inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai . Lomi

(2012) yang menemukan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan
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terhadap harga saham. Dengan alasan inflasi di indonesia memiliki tren

yang menurun dalam lima tahun terakhir.

H4 : Inflasi berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan

pada sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

2.5.5 Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Nilai Perusahaan

Naiknya tingkat bunga akan mendorong masyarakat untuk menabung,

dan malas untuk berinvestasi di sektor riil. Kenaikkan tingkat bunga juga

akan ditanggung oleh investor, yaitu berupa kenaikan biaya bunga bagi

perusahaan. Masyarakat tidak mau berisiko melakukan investasi dengan

biaya tinggi, akibatnya investasi menjadi tidak berkembang. Perusahaan

banyak mengalami kesulitan untuk mempertahankan hidupnya, dan ini

menyebabkan kinerja perusahaan menurun. Menurunnya kinerja perusahaan

dapat berakibat pada penurunan harga saham, yang berarti nilai perusahaan

juga akan menurun. Akan tetapi berbeda dengan hasil yang ditunjukkan

Noerirawan (2012) variabel tingkat suku bunga mempunyai pengaruh

negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kenaikan tingkat suku

bunga akan meningkatkan beban bunga kredit dan menurunkan laba bersih.

Penurunan laba bersih akan mengakibatkan laba per saham juga menurun

dan akhirnya akan berakibat turunnya harga saham di pasar. Hasil penelitian

Amnah dan Gunawan (2011) tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap

nilai perusahaan.
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H5 : Tingkat suku bunga berpengaruh dan signifikan terhadap nilai

perusahaan pada sektor property dan real estate yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia.


