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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Telaah Teoritis

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Konsep agency teory menurut Anthony dan Govindarajan (1995) dalam

Ma’ruf (2006) adalah hubungan atau kontak antara principal dan agent. Principal

merupakan pemegang saham sedangkan agent adalah manajemen yang melakukan

pengelolaan perusahaan (Rahmawati, 2012). Principal mempekerjakan agent untuk

melakukan tugas untuk kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi

pengambilan keputusan dari principal kepada agent. Pada perusahaan yang

modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai principal, dan

manajer sebagai agent mereka. Tujuan dari pemegang saham dan manajer sama,

yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemegang

saham. Tetapi, seringkali manajer tidak selalu bertindak demi kepentingan

pemegang saham atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginan

pemegang saham sehingga terjadi konflik antara manajer perusahaan dengan

pemegang sahamnya.

Manajer harus mengambil keputusan bisnis terbaik untuk meningkatkan

kekayaan pemegang saham. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah

mamaksimalkan sumber daya (utilitas) perusahaan. Namun demikian pemegang

saham tidak dapat mengawasi semua keputusan dan aktivitas yang dilakukan oleh

manajer. Suatu ancaman bagi pemegang saham jika manajer akan bertindak untuk
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kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Inilah yang

menjadi masalah dasar dalam teori keagenan yaitu adanya konflik kepentingan

yang dinamakan agency problem (masalah keagenan).

Menurut Jansen (2006), agency problem timbul karena orang cenderung

untuk mementingkan dirinya sendiri dan munculnya konflik ketika kepentingan

tersebut bertemu dalam suatu aktivitas bersama. Konflik menciptakan masalah

(agency cost) maka masing-masing pihak akan berusaha mengurangi agency cost

ini. Selain terdapat konflik eksternal ada pula konflik internal didalam diri agent

maupun principal sendiri (orang cenderung tidak konsisten).

Cara mengatasi agency problem dan mengurangi biaya keagenan (agency

cost) di dalam teori keagenan dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme

kontrol yaitu: pertama, meningkatkan dividend payout ratio, perusahaan yang

membagikan dividen dapat saja diartikan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan

keuntungan sehingga keuntungan yang ada di perusahaan dibagikan kepada para

pemegang saham sebagai dividen, dengan demikian tidak tersedia cukup banyak

free cash flow dan manajemen terpaksa mencari pendanaan dari luar untuk

membiayai investasinya. Pembayaran dividen akan menjadi alat monitoring atau

bonding kemampuan manajemen (Jansen, 2006). Perusahan yang go-public

berarti telah menjalankan proses penyaringan yang ketat dan modal dari luar

perusahan akan membantu mengawasi manajer sekaligus pemilik saham demi

kepentingan pemilik saham diluar manajemen.

Kedua, meningkatkan pendanaan dengan hutang. Widjaja dan Kasenda

(2008:140) menyatakan bahwa peningkatan hutang akan meminimalkan konflik
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antara pemegang saham dan manajemen. Hutang juga akan mengurangi arus kas

yang berlebih di dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi kemungkinan

pemborosan yang dilakukan oleh manajemen.

Penggunaan hutang yang berbeban bunga mempunyai keuntungan dan

kelemahan bagi perusahaan, yaitu :

a. Keuntungan penggunaan hutang adalah:

1) Biaya bunga mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga biaya hutang

efektif menjadi lebih rendah.

2) Kreditur hanya mendapat biaya bunga yang relatif bersifat tetap, sehingga

kelebihan keuntungan merupakan klaim bagi pemilik perusahaan.

3) Bondholder tidak memiliki hak suara sehingga pemilik dapat

mengendalikan perusahaan dengan dana yang lebih kecil.

b. Penggunaan hutang memiliki kelemahan karena:

1) Hutang yang semakin tinggi meningkatkan resiko, sehingga suku

bunganya akan semakin tinggi pula.

2) Bila dalam perusahaan tidak dalam kondisi yang bagus, pendapatan

operasi akan menjadi rendah dan tidak cukup untuk menutup biaya bunga

sehingga kekayaan pemilik berkurang. Pada kondisi ekstrim, kerugian

tersebut dapat membahayakan perusahaan karena dapat terancam

kebangkrutan.

Dalam hubungan antara pemilik saham dengan manajer, untuk memenuhi

kebutuhan pendanaan pemegang saham lebih menginginkan pendanaan

perusahaan dengan hutang. Karena dengan penggunaan hutang, hak mereka



12

terhadap perusahaan tidak akan berkurang. Tetapi manajer tidak menyukai

pendanaan tersebut, dengan alasan bahwa hutang mengandung resiko yang tinggi.

Ketiga, meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen.

Selain itu manajer dapat merasakan langsung manfaat dari keputusan yang

diambil. Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya peran ganda seorang

manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang

manajer sekaligus pemegang saham, ia tidak ingin perusahaan mengalami

kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Kesulitan keuangan atau

kebangkrutan usaha akan merugikan ia baik sebagai manajer atau sebagai

pemegang saham. Sebagai manajer akan kehilangan insentif bahkan tidak ditunjuk

lagi sebagai manajer dan sebagai pemegang saham akan kehilangan return bahkan

dana yang diinvestasikannya.

Kepemilikan ini akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan

pemegang saham. Dengan demikian maka kepemilikan saham oleh manajemen

merupakan insentif bagi para manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan

manajer akan menggunakan hutang secara optimal sehingga akan meminimumkan

biaya keagenan.

Untuk mensejajarkan antara kepentingan manajer dengan pemilik

perusahaan, terdapat mekanisme khusus yang dapat digunakan untuk memotivasi

manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Salah

satunya adalah meningkatkan kepemilikan saham terhadap manajer. Langkah ini

ditujukan untuk menarik dan mempertahankan manajer yang cakap dan juga
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untuk mengarahkan tindakan manajer agar mendekati kepentingan pemegang

saham, terutama untuk memaksimalkan harga saham.

Keempat, keputusan investasi. Ketika pemilik (manajer) mendelegasikan

otoritas pengambilan keputusan kepada pihak lain, terdapat hubungan keagenan

antara kedua pihak. Hubungan keagenan, seperti hubungan antara pemegang

saham dengan manajer akan efektif selama manejer mengambil keputusan

investasi yang konsisten dengan kepentingan pemegang saham.

Menurut (Jogiyanto, 2010), informasi yang dipublikasi sebagai suatu

pengumuman akan memberikan sinyal bagi pemegang saham dalam pengambilan

keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka

akan banyak pemegang saham yang berinvestasi ke perusahaan. Sehingga akan

terbentuk hubungan keagenan antara manajer dan pemegang saham.

2.1.2. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syari'ah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-

prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-hal yang

dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain sebagainya. Penerapan prinsip-

prinsip syari'ah melekat pada instrumen atau surat berharga atau efek yang

diperjualbelikan (efek syari'ah) dan cara bertransaksinya sebagaimana diatur oleh

fatwa DSN MUI, sehingga tidak memerlukan bursa efek yang terpisah.

Pasar modal syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 14

Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM_LK

dengan Dewan Syariah nasional-MUI. Namun instrumen pasar modal syariah

telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran
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Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management.

Selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment

Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang

bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi

pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam

menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII juga

diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham

berbasis syariah di Indonesia. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para

pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana investasi

dengan penerapan prinsip syariah (Darmadji dan Fachruddin dalam

Wasilah:2011:353).

Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor

terpenting dalam ikut membangun perekonomian nasional, terbukti telah banyak

industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal ini sebagai

media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi

keuangannya. Secara faktual, pasar modal telah menjadi financial nerve centre

(saraf financial dunia) pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan

perekonomian modern tidak akan mungkin  bisa eksis tanpa adanya pasar modal

yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik.

Perbedaan mendasar antara pasar modal konvensional dengan pasar modal

syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkan

perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional

terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar
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syariah. Dalam pasar modal konvensional, yang menjadi objek transaksi adalah

saham, obligasi dan berbagai instrumen derivatif lainnya seperti option, warant,

right dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pasar modal syariah adalah pasar

modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara

lain:

1. Larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur

ketidakjelasan.

2. Instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria

halal.

2.1.2.1. Fungsi Pasar Modal Syariah

Adapun fungsi dari keberadaan pasar modal syariah menurut MM.

Metwally (Heri Sudarso, 2007:187) adalah sebagai berikut :

1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis

dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya.

2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna

mendapatkan likuiditas.

3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk

membangun dan mengembangkan lini produksinya.

4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada

harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional,

5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja

kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.
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2.1.2.2. Karakter Pasar Modal Syariah

Karakter yang diperlukan dalam membentuk struktur pasar modal syariah

adalah sebagai berikut :

1. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek,

2. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat

diperjualbelikan melalui pialang,

3. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan

pada bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan

(account) keuntungan dan kerugian, serta neraca keuntungan kepada

komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan,

4. Komite manajemen menetapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap

perusahaan dengan internal tidak lebih dari 3 bulan sekali,

5. Saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga yang lebih tinggi dari

HST,

6. Saham dapat dijual dengan harga di bawah HST,

8. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu Minggu,

periode perdagangan setelah menentukan HST,

9. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode

perdagangan dan dengan harga HST

2.1.2.3. Jakarta Islamic Index (JII)

Kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.8

tahun 1995 (UUPM) pasal 1 butir 13 UU 8/95 menyatakan bahwa “Pasar Modal

adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan
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efek, perusahaan publik yang berkaitan  dengan efek yang diterbitkannya, serta

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Sedangkan efek, dalam UUPM

pasal 1 butir 5 dinyatakan sebagai: ”Surat berharga yaitu surat pengakuan hutang,

surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan

kontrak investasi kolektif, kontrak kegiatan berjangka atas efek dan setiap

derivatif efek”.

UUPM tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Dengan demikian,

berdasarkan UUPM kegiatan pasar modal di Indonesia dapat dilakukan sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan

prinsip syariah (Huda dan Nasution, 2007 : 55)

Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu indeks saham yang ada

di Indonesia yang menghitung index harga rata rata saham untuk jenis saham-

saham yang memenuhi kriteria syariah. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan

menurut prinsip-prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan

spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar,

riba, maisir, risywah, maksiat dan kezaliman.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :
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Artinya : ‘’Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

(tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah

disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu

sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang

kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni

neraka; mereka kekal di dalamnya’’ (Q.S Al-Baqarah : 275).

Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak

diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, melainkan berupa

pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal

ini, di BEI terdapat Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan 30 saham yang

memenuhi kriteria Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN). Saham-saham yang

masuk dalam Indeks Syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak

bertentangan dengan syariah seperti:

a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan

yang dilarang.

b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan

asuransi konvensional.
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c.  Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan

dan minuman yang tergolong haram.

d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta menyediakan barang-

barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Dalam memperdagangkan saham syariah di pasar modal syariah, hal-hal

yang harus dihindari agar tidak keluar dari rel syariah, antara lain:

a.  Penjualan saham yang tidak menjadi milik penjual, begitu juga pembelian

sesuatu yang tidak menjadi milik penjual. Syariat Islam telah melarang hal

ini, berdasarkan hadits Rasulullah SAW: ”Rasulullah SAW melarang jual

beli sesuatu yang tidak dimiliki dan melarang keuntungan dari sesuatu

yang tidak bisa dijamin kepastiannya”.

b. Memperbesar volume transaksi short sale karena mempunyai efek negatif

dan membahayakan bagi pasar modal, spekulasi ini akan memberikan

inspirasi bagi investor lain bahwa harga akan turun yang kemudian diikuti

dengan turunnya harga di pasar tanpa adanya informasi tentang kondisi

emiten.

c. Transaksi yang mengandung unsur judi dan taruhan yang diharamkan

Islam.

d. Praktik-praktik tidak bermoral yang menyertai proses transaksi, baik

dalam bentuk jual beli fiktif dan formalitas, penimbunan, penyebaran isu

dan kebohongan lainnya.

Jakarta Islamic Index (JII) memandu umat Islam untuk berinvestasi di

instrumen saham secara halal dengan melakukan penyaringan (filter) terhadap
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saham yang listing. Di samping itu, BEI secara berkala setiap enam bulan sekali

melakukan evaluasi terhadap emiten yang bergabung di Jakarta Islamic Index

(JII). Rujukan dalam proses awal ini adalah fatwa syariah yang dikeluarkan oleh

Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan fatwa ini Bursa Efek Indonesia

(BEI) memilah emiten yang unit usahanya sesuai dengan syariah.

Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam menentukan kriteria

saham-saham emiten yang menjadi komponen dari Jakarta Islamic Index (JII)

adalah:

a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak

bertentangan dengan prinsip hukum syariah dan sudah tercatat lebih dari 3

(tiga) bulan (kecuali) bila termasuk di dalam saham-saham 10 berkapasitas

besar.

b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah

tahunan berakhir yang memiliki kewajiban terhadap aktiva maksimal

sebesar 90 % (sembilan puluh persen).

c.  Memilih 60 (enam puluh) saham dari susunan di atas berdasarkan urutan

rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu

tahun terakhir.

d. Memilih 30 (tiga puluh) saham dengan urutan berdasarkan tingkat

likuiditas rata-rata nilai perdagangan selama satu tahun terakhir.

Beberapa kegiatan pasar modal yang sudah dan masih berjalan, seperti

kegiatan jual beli saham, baik di pasar primer maupun pasar sekunder sebenarnya

tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sepanjang usaha yang dilakukan oleh
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perusahaan yang diperjualbelikan sahamnya tersebut adalah usaha yang halal.

Prinsip syariah memperbolehkan jual beli barang atau jasa yang halal berdasarkan

atas ridho sama ridho. Namun, jika usaha perusahaan tadi melibatkan juga usaha-

usaha yang dilarang, maka jual beli saham untuk suatu usaha yang terlarang

menjadi terlarang pula.

2.1.3. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang

sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan sangat penting karena

dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti dengan tingginya kemakmuran

pemegang saham (Brigham dan Houston, 2009). Tujuan perusahaan adalah

memaksimalisasi nilai pemegang saham. Nilai pemegang saham akan meningkat

apabila nilai perusahaan juga meningkat yang ditandai dengan tingkat

pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham. Nilai perusahaan

dapat diproksikan dengan price to book value (PBV).

Price to book value merupakan pembagian nilai pasar saham dengan nilai

buku per lembar saham (Brigham dan Houston, 2009). Price to book value yang

tinggi akan membuat pasar percaya pada prospek perusahaan pada masa yang

akan datang. Kondisi ini akan mendorong pada peningkatan harga saham

perusahaan. Hal ini sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan, dimana nilai

perusahaan yang tinggi mencerminkan kemakmuran pemegang saham yang tinggi

pula. Namun kalau harga saham terlalu tinggi juga akan berdampak buruk bagi

perusahaan karena saham menjadi kurang likuid di pasaran. Karena itu harga

saham dijaga supaya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah.
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Nilai dari perusahaan bergantung tidak hanya pada kemampuan

menghasilkan arus kas, tetapi juga bergantung pada karakteristik operasional dan

keuangan dari perusahaan yang diambil alih. Beberapa variabel kuantitatif yang

sering digunakan untuk memperkirakan nilai perusahaan sebagai berikut:

1) Nilai Buku

Nilai buku per lembar saham (BVS) digunakan untuk mengukur nilai

shareholders equity atas setiap saham, dan besarnya nilai BVS dihitung dengan

cara membagi total shareholders equity dengan jumlah saham yang beredar.

Adapun komponen dari shareholders equity yaitu agio saham (paid up capital in

excess of par value) dan laba ditahan (retained earning).

2) Nilai Appraisal

Nilai appraisal suatu perusahaan dapat diperoleh dari perusahaan appraisal

independent. Teknik yang digunakan oleh perusahaan appraisal sangat beragam,

bagaimanapun nilai ini sering dihubungkan dengan biaya penempatan. Metode

analisis ini sering tidak mencukupi dengan sendirinya karena nilai aktiva

individual mempunyai hubungan yang kecil dengan kemampuan perusahaan

secara keseluruhan dalam kegunaan menghasilkan earnings dan kemudian nilai

going concern dari suatu perusahaan. Bagaimanapun nilai appraisal dari suatu

perusahaan akan bermanfaat sewaktu digunakan dalam penghubungan dengan

metode penilaian yang lain. Nilai appraisal juga akan berguna dalam situasi

tertentu seperti dalam perusahaan keuangan, perusahaan sumber daya alam atau

bagi suatu organisasi yang beroperasi dalam keadaan rugi.
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3) Nilai Pasar Saham

Nilai pasar saham sebagaimana dinyatakan dalam kuotasi pasar modal

adalah pendekatan lain untuk memperkirakan nilai bersih dari suatu bisnis.

Apabila saham didaftarkan dalam bursa sekuritas utama dan secara luas

diperdagangkan, sebuah nilai pendekatan dapat dibangun berdasarkan nilai pasar.

Pendekatan nilai pasar adalah salah satu yang paling sering dipergunakan dalam

menilai perusahaan besar. Bagaimanapun nilai ini dapat berubah secara cepat.

Faktor analisis berkompetisi dengan pengaruh spekulatif murni dan berhubungan

dengan sentimen masyarakat dan keputusan pribadi.

4) Nilai “Chop-Shop”

Pendekatan “Chop-Shop” untuk valuasi pertama kali diperkenalkan oleh

Dean Lebaron dan Lawrence Speidell of Batterymarch Financial Management.

Secara khusus, ia menekankan untuk mengidentifikasi perusahaan multi industry

yang dibawah nilai akan bernilai lebih apabila dipisahkan menjadi bagian-bagian.

Pendekatan ini mengkonseptualisasikan praktik penekanan untuk membeli aktiva

di bawah harga penempatan mereka.

5) Nilai Arus Kas

Pendekatan arus kas untuk penilaian dimaksudkan agar dapat

mengestimasi arus kas bersih yang tersedia untuk perusahaan yang menawarkan

sebagai hasil merger atau akuisisi. Nilai sekarang dari arus kas ini kemudian akan

ditentukan dan akan menjadi jumlah maksimum yang harus dibayar oleh
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perusahaan yang ditargetkan. Pembayaran awal kemudian dapat dikurangi untuk

menghitung nilai bersih sekarang dari merger. Terdapat tiga jenis penilaian yang

berhubungan dengan saham, yaitu nilai buku (book value), nilai pasar (market

value) dan nilai intrinsik (intrinsic value). Nilai buku merupakan nilai saham

menurut pembukuan emiten. Nilai pasar merupakan pembukuan nilai saham di

pasar saham dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham.

2.1.4. Faktor -faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan

Banyak hal yang mempengaruhi nilai perusahaan. Pada penelitian ini

diantaranya adalah kebijakan dividen, kebijakan hutang, kepemilikan insider dan

keputusan investasi.

2.1.4.1. Kebijakan Dividen

Kebijakan Dividen adalah salah satu kebijakan yang harus diambil oleh

manajemen untuk memutuskan apakah laba yang diperoleh perusahaan selama

satu periode akan dibagi semua atau dibagi sebagian lagi tidak dibagi dalam

bentuk laba ditahan (Tampubolon, 2004). Apabila perusahaan memutuskan untuk

membagi laba yang diperoleh sebagai dividen berarti akan mengurangi jumlah

laba ditahan yang akhirnya juga mengurangi sumber dana intern yang akan

digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Sedangkan apabila perusahaan

tidak membagikan labanya sebagai dividen akan bisa memperbesar sumber dana

intern perusahaan dan akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk

mengembangkan perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur

kebijakan dividen dalam penelitian ini adalah Dividend Payout Ratio (Brigham

dan Houston, 2009).
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2.1.4.2. Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang adalah kebijakan yang dilakukan perusahaan untuk

menandai operasinya dengan menggunakan hutang keuangan atau yang biasa

disebut financial leverage. Kebijakan hutang termasuk kebijakan pendanaan

perusahaan yang bersumber dari eksternal. Sebagian perusahaan menganggap

bahwa penggunaan hutang dirasa lebih aman dari pada menerbitkan saham baru.

Dengan demikian semakin tinggi kebijakan hutang yang dilakukan, maka semakin

tinggi nilai perusahaan. Kebijakan hutang dalam penelitian ini dihitung dengan

menggunakan Debt to Equity Ratio (Brigham dan Houston, 2009) yang didapat

dari membagi total hutang perusahaan dengan total ekuitasnya (modal awal).

Menurut Jansen (2006) penggunaan hutang dapat digunakan untuk

mengendalikan penggunaan free cash flow secara berlebihan oleh manajemen,

sehingga menghindari investasi yang sia-sia. Penggunaan hutang akan

meningkatkan nilai perusahaan sekaligus meningkatkan risiko kebangkrutan

apabila tidak diimbangi dengan penggunaan hutang secara hati-hati.

2.1.4.3. Kepemilikan Insider

Kepemilikan insider/manjerial adalah situasi dimana manajer memiliki

saham perusahaan dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang

saham perusahaan (Jansen : 2006). Dalam agency theory, hubungan antara

pemegang saham dengan manajer digambarkan sebagai hubungan antara agent

dengan principal. Manajer sebagai agent dan pemilik perusahaan sebagai
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principal. Agent diberikan mandat atau kepercayaan oleh principal untuk

menjalankan bisnis perusahaan demi kepentingan principal. Dengan demikian

keputusan manajer adalah keputusan yang bertujuan untuk memaksimalkan

sumber daya perusahaan. Perusahaan akan dirugikan jika manajer bertindak untuk

kepentingannya sendiri dan bukan untuk kepentingan pemegang saham. Keadaan

inilah yang memunculkan konflik keagenan antara manajer dengan pemilik

perusahaan. Masing-masing pihak memiliki tujuan dan memiliki risiko yang

berbeda berkaitan dengan perilakunya. Manajer apabila gagal menjalankan

fungsinya akan berisiko tidak ditunjuk lagi sebagai manajer perusahaan,

sementara pemegang saham akan berisiko kehilangan modalnya kalau salah

memilih manajer. Hal ini merupakan konsekuensi dari pemisahan antara fungsi

kepemilikan dengan pengelolaan.

Manajer sekaligus sebagai pemilik perusahaan akan menselaraskan

kepentingannya dengan kepentingan pemegang saham. Jika kepemilikan insiders

di dalam perusahaan meningkat, maka meningkatnya hutang akan semakin

menarik, karena hutang akan meningkatkan harga saham, dengan demikian

meningkatkan nilai pemegang saham. Pada tingkat kepemilikan insiders yang

signifikan, maka manajer tidak mungkin dapat memegang portofolio yang

terdiversifikasi dengan baik, dan meningkatnya hutang dapat menyebabkan biaya

yang mahal dalam human capital mereka.

2.1.4.4. Keputusan Investasi

Keputusan investasi adalah penanaman modal dengan harapan akan

memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang (Jogiyanto, 2010). Menurut
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signaling theory, informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan

investasi pihak luar perusahaan merupakan hal yang penting. Menurut (Jogiyanto,

2010), informasi yang dipublikasi sebagai suatu pengumuman akan memberikan

sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman

tersebut mengandung nilai positif, maka akan banyak investor yang berinvestasi

ke perusahaan. Keputusan investasi tidak dapat diamati secara langsung oleh

pihak luar. Proksi keputusan investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Price Earning Ratio (PER) (Brigham dan Houston, 2009). Apabila PER semakin

tinggi maka akan membuat nilai perusahaan akan naik dihadapan para investor,

karena PER yang tinggi akan memberikan pandangan bahwa perusahaan dalam

keadaan sehat dan menunjukkan pertumbuhan perusahaan.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan

Kenaikan pembayaran dividen dilihat sebagai signal bahwa perusahaan

memiliki perospek yang baik. Dengan kenaikan pembayaran dividen maka akan

meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham sehingga akan meningkatkan

nilai perusahaan (Tampubolon,2004). Apabila perusahaan meningkatkan

pembayaran dividen, dapat diartikan oleh pemodal sebagai sinyal harapan

manajemen tentang akan membaiknya kinerja perusahaan di masa yang akan

datang, sehingga kebijakan dividen memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Sebaliknya penurunan pembayaran dividen akan dilihat sebagai prospek

perusahaan yang buruk (Tampubolon,2004). Menurut penelitian yang dilakukan



28

oleh Lihan, Bandi dan Anas Wibawa (2010) SNA 13, bahwa kebijakan dividen

berpengaruh terhadap nilai perusahaaan.

2.2.2. Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston (2009), penggunaan hutang juga dapat

mempengaruhi harga saham perusahaan. Semakin besar hutang, maka akan

semakin meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dengan tingkat hutang yang

tinggi akan dapat meningkatkan laba perlembar sahamnya yang akhirnya akan

meningkatkan harga saham perusahaan yang berarti akan meningkatkan nilai

perusahaan. Hutang juga memiliki kelemahan. Pertama, semakin tinggi rasio

hutang, maka perusahaan tersebut akan semakin berisiko, sehingga semakin tinggi

pula biaya baik dari hutang maupun ekuitasnya. Kedua, jika sebuah perusahaan

mengalami masa-masa sulit dan laba operasi tidak cukup untuk menutupi beban

bunga, para pemegang sahamnya akan harus menutupi kekurangan tersebut, dan

jika mereka tidak dapat melakukannya, maka akan terjadi kebangkrutan. Masa-

masa yang lebih baik mungkin sudah menanti, tetapi hutang yang terlalu banyak

dapat menunda perusahaan untuk mencapai masa tersebut (Brigham dan Houston,

2009). Menurut Reza Fantoni (2010), yang meneliti pengaruh kepemilikan

instutional, kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, kebijakan hutang terhadap

nilai perusahaan menunjukkan bahwa kebijakan hutang berpengaruh terhadap

nilai perusahaan.

2.2.3. Pengaruh Kepemilikan Insider Terhadap Nilai Perusahaan
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Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan di pandang dapat

menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar

dengan manajemen. Dengan adanya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan

maka manajer akan bertindak lebih baik dan dapat meningkatkan nilai perusahaan

(Herlambang, 2006). Pada sisi yang lain semakin besar kepemilikan insider, maka

semakin besar informasi yang dimiliki oleh manajemen yang sekaligus bertindak

sebagai pemilik perusahaan, hal ini memberikan efek positif bagi nilai perusahaan

(Collins, et al. 2009). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Muhammad Ikbal,

Sutrisno, dan Ali Djamhuri (2011) SNA 14 Aceh kepemilikan insider

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.2.4. Pengaruh Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan

Keputusan investasi merupakan nilai perusahaan yang besarnya tergantung

pada pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan manajemen di masa yang akan

datang, dalam hal ini merupakan pilihan-pilihan investasi yang diharapkan akan

menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Keputusan investasi perusahaan tidak

dapat diobservasi untuk pihak-pihak di luar perusahaan sehingga diperlukan suatu

proksi untuk melihatnya. Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006), nilai perusahaan

yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh

peluang-peluang investasi. Menurut Signaling Theory, pengeluaran investasi

memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan perusahaan di masa yang akan

datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai

indikator nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006).

2.3. Penelitian Terdahulu
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Penelitian yang dilakukan Lihan Rini Puspo Wijaya, Bandi, dan Anas

Wibawa (Jurnal SNA 13 Purwokerto 2010) dalam penelitiannya yang berjudul

Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen

terhadap Nilai Perusahaan, menyatakan bahwa dari tiga variabel independen yang

digunakan dalam penelitiannya berpengaruh semua terhadap nilai perusahaan.

Leli Amnah Rakhimsyah (Jurnal Investasi 2011) dalam penelitiannya yang

berjudul Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen

dan Tingkat Suku Bunga terhadap Nilai Perusahaan, menyatakan bahwa keputusan

investasi dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan

keputusan pendanaan dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap nilai

perusahaan.

Muhammad Reza Allazy (2012) dalam penelitiannya yang berjudul

Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, Kebijakan Dividen, Ukuran

Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan, menyatakan

bahwa profitabilitas dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan,

sedangkan leverage, likuiditas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Sulito (2008) yang berjudul Analisis Pengaruh

Insider Ownership, Kebijakan Dividen dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan

(Studi pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2001-

2005), menyatakan bahwa insider ownership dan kebijakan dividen tidak

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan leverage berpengaruh terhadap

nilai perusahaan.
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Nani Sulistyani (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen dan

Leverage terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang masuk di Jakarta

Islamic Index (JII) periode 2004 – 2008, menyatakan bahwa kepemilikan

manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan

institusional, kebijakan dividen, dan leverage tidak berpengaruh terhadap nilai

perusahaan

Tabel II.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama
Peneliti

Judul Variabel
Independen

Perbedaan
Penelitian

Persamaan
Penelitian

Hasil
Penelitian

Lihan Rini
Puspo
Wijaya,
Bandi, Anas
Wibawa
(Jurnal SNA
13
Purwokerto
2010)

Pengaruh
Keputusan
Investasi,
Keputusan
Pendanaan,
dan
Kebijakan
Dividen
terhadap
Nilai
Perusahaan

-Keputusan
investasi

-Keputusan
pendanaan

-Kebijakan
dividen

Tidak
terdapat
variabel
keputusan
pendanaan

Terdapat
dua
variabel
yang sama,
keputusan
investasi
dan
kebijakan
dividen

Signifikan

Signifikan

Signifikan

Leli Amnah
Rakhimsyah
(Jurnal
Investasi
2011)

Pengaruh
Keputusan
Investasi,
Keputusan
Pendanaan,
Kebijakan
Dividen dan
Tingkat Suku
Bunga
terhadap Nilai
Perusahaan.

-Keputusan
investasi

-Keputusan
pendanaan

-Kebijakan
dividen

Tidak
terdapat
variabel
keputusan
pendanaan
dan tingkat
suku bunga

Terdapat
dua
variabel
yang sama,
keputusan
investasi
dan
kebijakan
dividen

Signifikan

Tidak
Signifikan

Signifikan
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-Tingkat suku
bunga

Tidak
Signifikan

Nama
Peneliti

Judul Variabel
Independen

Perbedaan
Penelitian

Persamaan
Penelitian

Hasil
Penelitian

Muhammad
Reza Allazy
(2012)

Pengaruh
Leverage,
Profitabilitas,
Likuiditas,
Kebijakan
Dividen,
Ukuran
Perusahaan
dan
Pertumbuhan
Perusahaan
terhadap
Nilai
Perusahaan.

-Leverage

-Profitabilitas

-Likuiditas

-Kebijakan
Dividen

- Ukuran
Perusahaan

-Pertumbuhan
Perusahaan

Tidak
terdapat
variabel
likuiditas,
profitabilitas,
ukuran
perusahaan
dan
pertumbuhan
perusahaan

Terdapat
dua variabel
yang sama
yaitu
leverage
dan
kebijakan
dividen

Tidak
Signifikan

Signifikan

Tidak
Signifikan

Signifikan

Tidak
Signifikan

Tidak
Signifikan

Sulito (2008) Analisis
Pengaruh
Insider
Ownership,
Kebijakan
Dividen dan
Leverage
terhadap
Nilai
Perusahaan
(Studi pada
perusahaan
yang
terdaftar di

-Insider
Ownership

-Kebijakan
Dividen

Terdapat
tiga variabel
yang sama,
insider
ownership,
kebijakan
dividend
dan
leverage

Tidak
Signifikan

Tidak
Signifikan



33

Kebijakan Dividen

Kebijakan Hutang

Kepemilikan Insider

Keputusan investasi

Nilai Perusahaan

Jakarta
Islamic
Index (JII)
tahun 2001-
2005)

-Leverage Signifikan

Nama
Peneliti

Judul Variabel
Independen

Perbedaan
Penelitian

Persamaan
Penelitian

Hasil
Penelitian

Nani
Sulistyani
(2010)

Pengaruh
Kepemilikan
Manajerial,
Kepemilikan
Institusional,
Kebijakan
Dividen, dan
Leverage
terhadap Nilai
Perusahaan
pada
perusahaan
yang masuk di
Jakarta
Islamic Index
(JII) periode
2004 – 2008

-Kepemilikan
Manajerial

-Kepemilikan
Institusional

-Kebijakan
Dividen

-Leverage

Tidak
terdapat
variabel
kepemilikan
institusional

Terdapat
tiga variabel
yang sama,
kepemilikan
manajerial,
kebijakan
dividend
dan
leverage

Signifikan

Tidak
Signifikan

Tidak
Signifikan

Tidak
Signifikan

Sumber : Data olahan 2014

2.4. Model Penelitian

Gambar II.1
Hubungan variabel independen dengan variabel dependen
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Variabel Independen Variabel Dependen

2.5. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan di

Jakarta Islamic Index Periode 2008-2012.

H2 : Kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan di Jakarta

Islamic Index Periode 2008-2012.

H3 : Kepemilikan insider berpengaruh terhadap nilai perusahaan di

Jakarta Islamic Index Periode 2008-2012.

H4 : Keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan di

Jakarta Islamic Index Periode 2008-2012.

H5 : Kebijakan dividen, kebijakan hutang, kepemilikan insider dan

keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan di

Jakarta Islamic Index Periode 2008-2012.


