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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Dalam kehidupan sehari-hari secara langsung atau pun tidak langsung 

manajemen keuangan sangat penting bagi seluruh orang atau perusahaan. 

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik 

oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Manajemen keuangan saling 

melengkapi antar fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti manajemen 

pemasaran, manajemen operasi, manajemen sumber daya manusia, dan lain 

sebagainya. 

Pengertian dari manajemen keuangan menurut Sutrisno (2009:2) adalah: 

“Segala aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha-

usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah 

serta usaha untuk menggunakan dana dan mengalokasikan dana 

tersebut secara efisien.” 

Menurut James C. Van Horne dalam Kasmir (2013:5) bahwa: 

“Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan 

dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan 

beberapa tujuan menyeluruh.” 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

keuangan adalah sebuah kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan mencari 

dana, mendapatkan dana dan menggunakan dana itu serta mengalokasikan dana 

tersebut, baik dana dalam perusahaan maupun dana diluar perusahaan kedalam 

berbagai aktivitas perusahaan agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat 

tercapai dengan baik. 
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2.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan 

Dalam mengambil keputusan perusahaan seorang manajer harus memiliki 

tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian 

keefisienan keputusan keuangan perusahaan. Efisiensi keputusan keuangan dapat 

tercapai dengan memaksimalkan nilai perusahaan karena dapat meningkatkan 

kemakmuran para pemilik perusahaan (pemegang saham). 

Tujuan manajemen keuangan menurut Susan Irawati (2006:4) adalah: 

“Untuk memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan 

biaya (expens atau cost) guna mendapatkan suatu pengambilan 

keputusan yang maksimum, dalam menjalankan perusahaan ke 

arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan atau survive dan 

expantion.” 

Menurut Kasmir (2010:13) tujuan manajemen keuangan dilakukan 

melalui dua pendekatan, yaitu: 

1. Profit Risk Approach (Pendekatan Resiko Laba) 

Dalam hal ini manajer keuangan tidak hanya sekedar mengejar maksimalisasi 

profit, akan tetapi juga harus mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi. 

2. Liquidity and Profitability (Likuiditas dan Profitabilitas) 

Merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana seorang manajer 

keuangan mengelola likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Dalam hal 

likuiditas, manajer keuangan harus sanggup untuk menyediakan dana untuk 

membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo secara tepat waktu. Kemudian 

manajer keuangan juga dituntut untuk mampu me-manage keuangan 

perusahaan, sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan dari waktu ke 

waktu. 

 

2.1.3 Fungsi Manajemen Keuangan 

Dalam kegiatan manajemen keuangan terdapat tiga keputusan utama yang 

harus dilakukan oleh perusahaan. Ketiga keputusan tersebut harus 

diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari perusahaan untuk mendapatkan 
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laba. Menurut Sutrisno (2009:3) tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh 

suatu perusahaan, yaitu : 

1. Keputusan Investasi (Investment Decision) 

Keputusan investasi adalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana ke dalam investasi yang dapat mendatangkan 

keuntungan dimasa yang akan datang. Keuntungan yang akan diperoleh tidak 

dapat diperhitungkan secara pasti sehingga investasi akan mengandung resiko 

yang akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, dannilai 

perusahaan. 

2. Keputusan Pendanaan (Financing Decision) 

Keputusan pendanaan adalah bagaimana para manajer keuangan dituntut 

untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber 

dana yang ekonomis bagi perusahaan yang dibutuhkan untuk investasi dan 

kegiatan operasional. 

3. Keputusan Dividen (Dividend Policy) 

Keputusan dividen adalah keputusan manajemen untuk menentukan besarnya 

presentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk 

cash devidend, stabilitas deviden yang dibagikan, dividen saham (stock 

devidend), pemecahan saham serta penarikan kembali saham yang beredar. 

Selanjutnya menurut Riyanto (2008:6) seorang manajer keuangan harus 

mengetahui tiga tugas utama, yaitu : 

1. Menyangkut tentang keputusan alokasi dana, baik yang berasal dari 

perusahaan maupun yang berasal dari luar perusahaan atau bentuk investasi 

yang bagaimana yang baik bagi perusahaan. 

2. Menyangkut tentang pengambilan keputusan pembelanjaan atau pembiayaan 

investasi. Hal ini menyangkut tentang memperoleh dana investasi yang 

efisien, komposisi sumber dana yang harus dipertahankan dan penggunaan 

modal dari dalam atau dari luar. 

3. Menyangkut tentang kebijakan dividen. Pada prinsipnya kebijakan dividen 

menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh harus dibagikan 
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kepada pemegang saham atau ditahan guna pembiayaan investasi dimasa 

yang akan datang. 

  

2.2 Pasar Modal 

2.2.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal menyediakan fasilitas untuk menyalurkan dana dari pihak 

yang memiliki dana (investor) kepada pihak yang membutuhkan dana (emiten) 

dan pasar modal memungkinkan investor untuk melakukan berbagai pilihan 

investasi. Berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2011 (OJK), pasar modal adalah 

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan  efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga  

dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang mengenai pasar modal. Dalam arti sempit pengertian pasar modal: 

“Pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang 

disispkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, 

dan surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara 

pedagang efek.” 

Menurut Tandelilin (2010:26) pasar modal adalah: 

“Pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan 

pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjual belikan 

sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga bisa diartikan sebagai 

pasar untuk memperjual-belikan sekuritas yang umumnya memiliki 

umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi.” 

Sementara itu, Martalena & Malinda (2011:2) menjelaskan pasar modal 

sebagai berikut: 

“Pasar modal terdiri dari kata pasar dan modal. Jadi, pasar modal 

dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan 

penawaran terhadap modal, baik dalam bentuk ekuitas maupun 

jangka panjang.” 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pasar modal 

merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa 
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diperjual-belikan, baik dalam bentuk modal sendiri yang diterbitkan oleh 

pemerintah, publik ataupun perusahaan swasta. 

 

2.2.2 Peranan Pasar Modal 

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan. Menurut Sunariyah (2011:7) seberapa besar peranan pasar modal pada 

suatu negara dapat dilihat dari 5 (lima) segi sebagai berikut ini: 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk 

menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjual-belikan. Ditinjau 

dari segi lain, pasar modal memberikan kemudahan dalam melakukan 

transaksi sehingga kedua belah pihak dapat melakukan transaksi tanpa 

melalui tatap muka (pembeli dan penjual bertemu secara tidak langsung). 

2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk 

menentukan hasil (return) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan 

mendorong perusahaan (emiten) untuk memenuhi keinginan para pemodal. 

3. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali 

saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya 

pasar modal para investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimiliki 

tersebut pada setiap saat. 

4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat berpenghasilan kecil 

mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara 

penggunaan uang mereka. 

5. Pasar modal mengurangi biaya inforamsi dan transaksi surat berharga. 

 

2.2.3 Jenis Pasar Modal 

Dalam praktiknya di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis pasar 

modal. Jenis-jenis pasar modal menurut Sunariyah (2011:12) ada beberapa 

macam, yaitu: 
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1. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar perdana merupakan pasar modal yang memperdagangkan saham-saham 

atau sekuritas lainnya yang dijual untuk pertama kalinya (penawaran umum) 

sebelum saham tersebut dicatatkan di bursa. 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder merupakan pasar modal dimana saham dan sekuritas lainnya 

diperjual-belikan secara luas, setelah melalui masa penjualan di pasar 

perdana. 

3. Pasar Ketiga (Third Market) 

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar 

bursa (over the counter market). Bursa paralel merupakan suatu sistem 

perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa efek resmi, dalam bentuk 

pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan oleh Perserikatan Perdagangan 

Uang dan Efek dengan diawasi dan dibina oleh Badan Pengawas Pasar 

Modal. 

4. Pasar Keempat (Fourth Market) 

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antarpemodal atau 

dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang 

lainnya tanpa melalui pedagang efek. 

 

2.2.4 Instrumen Pasar Modal 

Pasar modal merupakan pasar berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk utang maupun dalan 

bentuk modal sendiri. Bentuk dari instrumen keuangan tersebut dinamakan surat 

berharga. Menurut Hartono (2008:98) mendefinisikan instrumen pasar modal 

adalah sebagai berikut: 

“Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat 

berharga (efek) yang umum diperjualbelikan pasar modal 

diantaranya adalah saham biasa, saham preferent, obligasi, obligasi 

konversi, right issue dan warrants.” 
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Menurut Panduan Bursa Efek Jakarta mengenai instrument pasar modal 

yang diperdagangkan dipasar modal Indonesia, antara lain: 

1. Saham Biasa (common stock) 

Merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Keuntungan 

yang dimiliki oleh pemilik saham berasal dari dividend dan keanaikan harga 

saham (capital gain). Pemilik saham biasa memiliki hak memilih dalam 

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk keputusan-keputusan yang 

memerlukan pemungutan suara, seperti pembagian dividen, pengangkatan 

Direksi, Komisaris, dsb. 

2. Saham Preferen (preferred stock) 

Saham preferen adalah saham istimewa, yaitu pemilik akan menerima 

sejumlah dividen dengan jumlah yang tetap. Biasanya pemiliknya tidak 

mempunyai hak pilih dalam RUPS. 

3. Obligasi (bond) 

Obligasi yaitu surat berharga yang berisi kontak antara pemberi pinjaman 

(pemodal atau investor) dengan yang diberi pinjaman (emiten). Obligasi 

dapat diartikan juga sebagai surat tanda hutang jangka panjang yang 

diterbitkan oleh pemerintah. Obligasi tersebut membayarkan bunga yang 

ditunjukan oleh coupon rate  yang tercantum pada obligasi tersebut. 

4. Obligasi Konversi 

Obligasi konversi hampir sama dengan obligasi biasa, yaitu mempunyai 

coupon rate, memiliki waktu jatuh tempo, dan punya nilai pari. Hanya saja 

obligasi konversi memiliki keunikan, yaitu dapat dikonversikan (tukar) 

menjadi saham biasa sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

5. Right Issue 

Merupakan produk turunan (derifative) dari saham. Right issue merupakan 

hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. 

Biasanya hak diberikan kepada pemegang saham lama ketika dilakukan 

penawaran umum terbatas. 
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6. Reksadana (mutual fund) 

Sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada 

pengelola reksadana (disebut juga manajer investasi), untuk digunakan 

sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal. 

7. Waran 

Merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk 

membeli saham dari perusahaan yang menerbitkan waran tersebut, dengan 

harga tertentu, dan pada waktu tertentu. Biasanya waran dijual bersamaan. 

 

2.3 Investasi 

2.3.1 Pengertian Investasi 

Setiap orang dihadapkan pada berbagai pilihan dalam menentukan 

proporsi dana atau sumber yang mereka miliki untuk konsumsi saat ini dan 

dimasa yang akan datang. Kegiatan investasi pada hakekatnya memiliki motif dan 

tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau laba dalam jumlah 

tertentu. 

Pengertian Investasi menurut Jogiyanto (2010:5) yaitu: 

“Penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva 

produktif selama periode waktu yang tertentu.” 

Menurut Tandelilin (2010:2) bahwa: 

“Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan dimasa datang.” 

Sementara menurut Sunariyah (2011:4) investasi adalah: 

“Penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan 

biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan 

keuntungan dimasa-masa yang akan datang.” 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa investasi merupakan pengeluaran dana yang ditanamkan saat ini dengan 

harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dimasa yang akan 

datang. 
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2.3.2 Tujuan Investasi 

Tujuan investasi secara luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, yang dapat 

diukur dengan jumlah pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan masa 

datang. Menurut Tandelilin (2010:8) ada beberapa alasan mengapa seseorang 

melakukan investasi, antara lain adalah: 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang 

2. Mengurangi tekanan inflasi 

3. Dorongan untuk menghemat pajak 

 

2.3.3 Jenis-jenis Investasi 

Menurut Jogiyanto (2009:6) investasi kedalam aktiva keuangan dapat 

berupa investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung 

dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan darisatu perusahaan baik 

melalui perantara atau dengan cara yang lain. Sebaliknya investasi tidak langsung 

dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai 

portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaaan lain. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis investasi sebagai berikut: 

1. Investasi Langsung 

Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang 

dapat diperjualbelikan di pasar uang (money market), pasar modal (capital 

market), atau pasar turunan (derivative market). Investasi langsung juga dapat 

dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang tidak dapat 

diperjualbelikan. Aktiva keuangan yang tidak dapat diperjualbelikan biasanya 

diperoleh melalui bank komersial. Aktiva-aktiva ini dapat berupa tabungan di 

bank atau sertifikat deposito. 

2. Investasi Tidak Langsung 

Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari 

perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya 

ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke 

dalam portofolionya. Ini berarti bahwa perusahaan investasi membentuk 
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portofolio (diharapkan portofolionya normal) dan menjualnya eceran kepada 

public dalam bentuk saham-sahamnya. 

 

2.4 Laporan Keuangan 

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Informasi-informasi mengenai perusahaan yang ada bagi seorang investor 

sangatlah penting, hal ini dikarenakan sangat berpengaruh terhadap keputusan 

investasinya. Investor mengharapkan suatu perusahaan yang memiliki kinerja 

perusahaan baik dan dapat memberikan tingkat pengembalian yang paling 

menguntungkan. Informasi-informasi tersebut salah satunya adalah laporan 

keuangan. Laporan keuangan berisikan data-data yang menggambarkan keadaan 

keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang banyak digunakan 

sebagai acuan dasar untuk mengambil keputusan ekonomi bagi para penggunanya. 

Menurut Brigham & Houston (2010:84) menjelaskan pengertian dari 

laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

“Laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas dengan angka-

angka yan tertulis di atasnya, tetapi penting juga untuk memikirkan 

aset-aset nyata yang bedara dibalik angka tersebut.” 

Menurut Kasmir (2012:7) pengertian laporan keuangan adalah: 

“Laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada 

saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. 

Sedangkan menurut Sutrisno (2012:9) adalah sebagai berikut: 

“Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi 

yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan laba 

rugi, yang disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi 

keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai pertimbangan didalam mengambil 

keputusan.” 

Dari pengertian-pengertian di atas secara sederhana laporan keuangan 

adalah alat komunikasi yang dapat memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan bagi 
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sejumlah besar pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan ini disusun dan 

ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian 

atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan. 

 

2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan informasi 

keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan bagi pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. 

Menurut Kasmir (2012:11) bahwa tujuan pembuatan laporan keuangan 

adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini.  

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 

dimiliki perusahaan saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh 

pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluaran 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan- perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva, passiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan- catatan atas laporan keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya.  

 

2.4.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Kasmir (2012:28) menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan yang biasa 

disusun antara lain: 

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menunjukan posisi 

keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Artinya dari posisi keuangan 
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dimaksudkan adalah posisi jumlah jenis aktiva (harta) dan passiva (kewajiban 

dan ekuitas) suatu perusahaan. 

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif 

Laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan keuangan yang 

menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. dalam 

laporan laba rugi komprehensif ini tetgambar jumlah pendapatan dan sumber-

sumber pendapatan yang diperolehnya. Kemudian, juga tergambar jumlah 

biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dari 

jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini terdapat selisih yang disebut laba 

atau rugi. 

3. Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis 

modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan 

perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal diperusahaan. 

Laporan perubahan modal jarang dibuat bila tidak terjadi perubahan modal. 

Artinya laporan ini baru dibuat bila memang ada perubahan modal. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukan semua aspek yang 

berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau 

tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep 

kas selama periode laporan. Laporan kas terdiri dari kas masuk (cash in) dan arus 

kas keluar (cash out) selama periode tertentu. kas masuk terdiri dari uang yang 

masuk dari perusahaan,seperti hasil penjualan atau penerimaan lainnya, 

sedangkan kas keluar merupakan sejumlah pengeluaran dan jenis-jenis 

pengeluarannya, seperti pembayaran biaya operasional perusahaan. 

5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan 

informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. 

Hal ini perlu dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak salah dalam 

menafsirkannya. 
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2.5 Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset diamana 

pertumbuhan aset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang 

dan pertumbuhan yang datang. Growth adalah perubahan (penurunan atau 

peningkatan) total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan difinisi di 

atas dapat dijelaskan Growth merupakan perubahan total aset baik berupa 

peningkatan maupun penurunan yang dialami oleh perusahaan selama satu periode 

(satu tahun). Pertumbuhan aset menggambarkan pertumbuhan aktiva perusahaan 

yang akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang menyakini bahwa 

persentase perubahan total aktiva merupakan indikator yang lebih baik dalam 

mengukur growth perusahaan (Putrakrisnanda, 2009). 

Pertumbuhan merupakan 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). 

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). 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan potensial yang tinggi memiliki 

kecendrungan untuk menghasilkan arus kas yang tinggi di masa yang akan datang 
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dan kapitalisasi pasar yang tinggi sehingga memungkinkan perusahaan untuk 

memiliki biaya modal rendah, oleh sebab itu, laverage memiliki hubungan negatif 

dengan tingkat pertumbuhan sehingga semakin tinggi pertumbuhan, maka 

semakin rendah pula rasio hutang terhadap ekuitas, dengan asumsi variabel yang 

lain konstan. 

Perubahan Total Aktiva =  
1-t

1-tt

Aktiva Total

Aktiva Total  Aktiva Total 
 

 

2.6 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai 

pasar saham, dan lain-lain. 

Pada perusahaan yang besar dimana saham akan tersebar luas, setiap 

perluasan modal saham akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap hilangnya 

atau tergesernya pengendalian dari pihak yang dominan terhadap pihak yang 

bersangkutan. Sebaliknya perusahaan yang kecil dimana saham tersebut berada 

dilingkungan perusahaan yang kecil, penambahan jumlah saham akan mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap kemungkinan kontrol pihak dominan terhadap 

perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, maka perusahaan yang besar 

akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhan untuk 

membiayai pertumbuhan penjualan dibanding dengan perusahaan yang kecil. 

(Riyanto, 2008:299-300). 

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses untuk 

mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk mendapat 

pinjaman dari kreditur akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar 

memliki profitabilitas yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan dengan skala kecil 

akan lebih menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil lebih cepat 

bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Oleh karena itu, sangat 

memungkinkan jika perusahaan yang berukuran besar tingkat leveragenya akan 

lebih besar dibanding perusahaan yang berukuran kecil. 
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Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa besar 

kecilnya ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal dengan 

didasakan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan mempunyai 

tingkat penjualan yang tinggi serta total aktiva yang tinggi sehingga perusahaan 

tersebut akan lebih berani mengeluarkan saham baru dan kecenderungan untuk 

menggunakan jumlah pinjaman juga semakin besar pula. 

Ukuran perusahaan memiliki beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhinya, antara lain tingkat penjualan dan total aktiva. Ketika  

perusahaan memiliki tingkat penjualan atau total aktiva yang cukup tinggi maka 

ukuran terhadap perusahaan akan terlihat cukup tinggi pula. 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki 

perusahaan (Saidi, 2004:50). Dalam penelitian ini, dimana pengukuran terhadap 

ukuran perusahaan diproxy dengan nilai logaritma natural dari total aktiva, atau 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

Ukuran perusahaan = Log natural (Total Asset) 

 

2.7 Agency Theory 

Teori keagenan (agency theory) mendasarkan pada hubungan atau kontrak 

antara principal dengan agent. Dimana principal  itu sendiri merupakan pihak 

yang memberikan mandat kepada agent untuk bertindak atas nama prinsipal, 

sedangkan agent merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk 

menjalankan perusahaan. Agent berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan 

apa yang telah diamanahkan oleh principal kepadanya. Teori keagenan yang 

dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa kepentingan manajemen 

dan kepentingan pemegang saham seringkali bertentangan, sehingga bisa 

menyebabkan konflik diantara keduannya.  

Masalah keagenan muncul saat agen tidak selalu bertindak sesuai dengan 

kepentingan prinsipal. Problem keagenan (agency problem) antara pemegang 

saham dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki saham 

mayoritas perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan manajer bekerja 
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dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Manajer 

perusahaan sebaliknya bisa saja bertindak tidak untuk memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimumkan kemakmuran mereka 

sendiri (Atmaja, 2008). 

Menurut Pujiastuti (2008) mengatakan bahwa konflik keagenan tersebut 

bisa terjadi antara (1) pemilik (shareholders) dan manajer, dimana manajer 

melakukan perbuatan opportunistic untuk mencapai tujuan pribadinya. Hal ini 

tidak disukai oleh shareholders, dimana shareholders lebih menginkan suatu profit 

yang lebih. (2) Manajer dengan debtholder dimana manajer lebih menyukai 

dividen yang ditahan digunakan sebagai modal untuk ekspansi perusahaan tetapi 

debtholder lebih menyukai bahwa dividen yang ditahan digunakan sebagai dana 

untuk membayar hutang perusahaan. Debtholder khawatir apabila laba yang 

digunakan untuk ekspansi perusahaan tidak sesuai yang diharapkan sehingga 

hutang perusahaan tidak dapat dibayarkan. 

 

2.7.1 Agency Cost 

Permasalahan yang merupakan akibat dari perbedaan kepentingan antara 

pihak manajemen dengan pemegang saham yang disebut agency problem. 

Masalah keagenan menimbulkan pengeluaran perusahaan untuk mencegah pihak 

manajemen perusahaan melakukan penyalahgunaan wewenangnya untuk 

mengutamakan kepentingannya. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan konflik 

kepentingan antara manajemen (agent) dan pemegang saham (principal) dapat 

diminimalkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat menyejajarkan 

kepentingan-kepentingan tersebut. Dampak dari adanya mekanisme 

pengawasan akan menimbulkan biaya yang disebut sebagai agency cost. 

Menurut Horne dan Wachowicz (2005) biaya keagenan adalah biaya-

biaya yang berhubungan dengan pengawasan manajemen untuk menyakinkan 

bahwa manajemen bertindak konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual 

perusahaan dengan kreditor dan pemegang saham. Menurut Jensen dan 

Meckling (1976), biaya keagenan adalah biaya-biaya yang ditanggung oleh 
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pemegang saham untuk mencegah atau meminimalkan masalah-masalah keagenan 

dan untuk memaksimumkan pemegang saham. 

Jensen dan Meckling (1976) memecah agency cost menjadi tiga 

komponen yaitu: 

1. Monitoring Cost 

Monitoring cost merupakan biaya yang timbul dan ditanggung oleh 

prinsipal untuk memonitor perilaku agent, yaitu untuk mengukur, 

mengamati, dan mengontrol perilaku agent. 

2. Bonding Cost 

Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh agent untuk 

menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan 

bertindak untuk kepentingan principal. 

3. Residual Loss 

Residual loss merupakan nilai kerugian yang dialami principal akibat 

keputusan yang diambil oleh agent, yang menyimpang dari keputusan 

yang dibuat oleh principal. 

Dari ketiga biaya tersebut, biaya yang sering dipakai untuk mengukur 

agency cost adalah monitoring cost. Adapun rumus monitoring cost adalah: 

Monitoring Cost  =   
Net Sales

ExpensesOperation 
 

Ada beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost yang dikemukakan 

oleh Meythi (2005) yaitu: 

1. Dengan meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajerial 

(insider ownership) sehingga dapat menyejajarkan kepentingan pemilik 

dengan manajer (Jensen dan Meckling, 1976). 

2. Dengan meningkatkan kepemilikan institusional sebagai agent pengawas 

(monitoring agents). 

3. Dengan kebijakan dividen sehingga tidak tersedia banyak free cash flow dan 

manajemen terpaksa mencari pendanaan dari luar untuk membiayai 

investasinya. 
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4. Meningkatkan pendanaan melalui hutang. Dengan penggunaan hutang maka 

perusahaan harus melakukan pembayaran periodik atas bunga dan pokok 

pinjaman. Hal ini dapat mengurangi keinginan manajer untuk menggunakan 

free cash flow guna membiayai kegiatan yang tidak optimal. 

5. Dengan tingkat risiko. Pada tingkat risiko tinggi perusahaan kesulitan 

mengawasi kondisi eksternal sehingga meningkatkan kepemilikan manajerial 

sebagai cara untuk mengawasi kondisi internal. 

6. Dengan kebijakan insentif bagi manajer sehingga termotivasi untuk 

meningkatkan kemakmuran pemilik dan memperketat pengawasan terhadap 

perusahaan. 

7. Menggunakan aliansi dengan kreditor, sehingga perusahaan dapat 

memperoleh dana dengan bunga yang ringan. 

8. Manajer memahami bagaimana peran-perannya. 

 

2.8 Return Saham 

2.8.1 Pengertian Return Saham 

Setiap investor yang menginvestasikan sahamnya di perusahaan tentu 

mengharapkan imbalan atas pengorbanannya. Imbalan itu bisa berupa dividen, 

capital gain atau dengan kata lain kedua imbalan tersebut merupakan return saham 

yang akan diterima oleh pemegang saham.  

Pengertian return saham  menurut Tendelilin (2010:102) menyatakan 

bahwa: 

“Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor 

berinvestasi dan juga merupakan imbalan ataas keberanian investor 

menanggung risiko atas investasi yang diberlakukannya”. 

Menurut Gitman (2012:228) menyatakan: 

“Return is the total gain or loss experience on an investment over a 

given period of time. It commonly measured as the change in value 

plus any cash distributing during period of time, expressed as a 

percentage of the beginning period investment value.” 
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Artinya return saham atau tingkat pengembalian adalah tingkat 

pengembalian untuk saham biasa dan merupakan pembayaran kas yang 

diterima akibat kepemilikan suatu saham pada saat awal investasi. Jadi 

return ini berdasar dari dua sumber, yaitu pendapatan (dividend), dan 

perubahan harga saham (capital gain/loss). 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa return 

saham yaitu hasil yang diperoleh investor atas kesediaannya melakukan 

penyertaan terhadap suatu saham. Menurut Jogiyanto (2010:109), return 

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 

1. Return realisasi (realized return) merupakan return yang telah terjadi. Return 

realisasi ini dihitung menggunakan data historis. Return realisasi ini 

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan dan juga berguna 

sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected return). 

2. Return ekspektasi (expected return) merupakan return yang diharapakan akan 

diperoleh oleh investor dimasa yang akan datang. Berbeda dengan return 

realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi. 

Return merupakan total keuntungan atau pengalaman kerugian investasi 

selama periode tertentu. Return adalah salah satu variabel kecuali dalam 

berinvestasi, return memungkinkan seorang investor untuk membandingkan 

keuntungan yang diharpakan disediakan oleh berbagai saham pada berbagai 

saham pada berbagai tingkatan pengembalian yang diinginkan selain itu return 

memiliki peranan yang sangat signifikan di dalam menentukan nilai sebuah 

saham. Return ini berdasar dari 2 sumber, yaitu pendapatan (dividend) dan 

perubahan harga pasar saham (capital gain/loss). Besarnya return realisasi dapat 

dihitung dengan formula sebagai berikut Jogiyanto (2009:200): 

 

Rt =  
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2.9 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan 

Agency Cost Terhadap Return Saham 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Rumianti 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Perusahaan dan 

Kebijaksanaan 

Struktur Modal 

Terhadap Perubahan 

Harga Saham  

Hasil penelitian menyatakan 

bahwa pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga 

saham. 

2 
Isnedi 

Hamid dkk 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Perusahaan Dan 

Profitabilitas Terhadap 

Harga Saham Pada 

Perusahaan Non 

Manufaktur di BEI 

 

Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap harga 

saham 

3 
Muhamma

d Arifin 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Perusahaan, Kebijakan 

Dividen Dan 

Kebijakan Struktur 

Modal Terhadap 

Harga Saham Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Go Public 

di BEI 

Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap harga saham 
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4 
Hadi 

Ismanto 

Analisis Pengaruh 

Ukuran Perusahan, 

Book-To-Market 

Value, 

Dan Beta Terhadap 

Return Saham di BEI 

Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa ukuran perusahaan 

secara parsial mempengaruhi 

return saham. 

Sedangkan secara simultan 

tidak mempengaruhi return 

saham. 

5 
Trianna 

Fransiska 

Pengaruh Laporan 

Arus Kas, Laba Kotor, 

Ukuran Perusahaan, 

DER Terhadap Return 

Saham 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa secara simultan dan 

parsial ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

6 Ingga Zulfa 

Pengaruh Rentabilitas, 

Likuiditas, Kecukupan 

Modal dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap 

Return Saham pada 

Perusahaan Perbankan 

yang Listing di Bursa 

Efek Indonesia 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap return saham baik 

secara simultan ataupun 

parsial. 

7 
Suskim 

Riantani 

Analisis Dividend 

Payout Ratio, 

Management 

Ownership, 

Institutional 

Ownership, dan 

Agency Cost Serta 

Pengaruhnya 

Terhadap Harga 

Saham 

Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa secara simultan agency 

cost yang diukur melalui 

selling and general 

administrative (SG&A) 

mempengaruhi harga saham 

secara signifikan. Secara 

parsial agency cost tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham. 
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2.9.1 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Return Saham 

Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal maupun 

eksternal suatu perusahaan karena dapat memberikan suatu aspek yang positif 

bagi mereka. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu perusahaan 

merupakan tanda bahwa perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, dan 

mereka mengharapkan tingkat pengembalian dari investasi mereka memberikan 

hasil yang lebih baik. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, dalam hubungannya 

dengan leverage, sebaiknya menggunakan ekuitas sebagai sumber pembiayaannya 

agar tidak terjadi biaya keagenan antara pemegang saham dengan manajer 

perusahaan, sebaliknya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang lebih 

rendah sebaiknya menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaannya, karena 

penggunaan hutang akan mengharuskan perusahaan tersebut membayar bunga 

secara teratur. Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka semakin besar dan untuk 

ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan yang akan datang maka 

semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan laba. Jadi perusahaan yang 

sedang tumbuh sebaiknya tidak membagikan laba sebagai deviden tetapi lebih 

baik digunakan sebagai ekspansi.potensi perkembangan ini dapat diukur dari 

besarnya biaya penelitian dan pengembangan (Safrida, 2008:33). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hamid (2013) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

 

2.9.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham 

Ukuran perusahaan merupakan cerminan dari besar kecilnya perusahaan 

yang dapat dinyatakan dalam nilai total aktiva perusahaan. Perusahaan dengan 

total aktiva yang tinggi cenderung merupakan perusahaan yang berukuran besar. 

Dengan semakin besar ukuran perusahaan, maka ada kecenderungan lebih banyak 

investor yang menaruh perhatian pada perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan 

perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. Kestabilan 

tersebut menarik investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Kondisi 

tersebut menjadi penyebab atas naiknya harga saham perusahaan di pasar modal. 
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Investor memiliki ekspektasi yang besar terhadap perusahaan besar. Peningkatan 

permintaan saham perusahaan akan dapat memacu pada peningkatan harga saham 

di pasar modal. Meningkatnya harga saham di pasar modal akan berpengaruh 

terhadap return saham yang diperoleh perusahaan. 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fransiska (2012) 

menunjukkan bahwa secara simultan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

 

2.9.3 Pengaruh Agency Cost Terhadap Return Saham 

Agency cost merupakan ongkos atau risiko yang terjadi ketika pemegang 

saham membayar manajer untuk menjalankan sebuah tugas dimana kepentingan 

manajer bertentangan atau tidak selaras dengan kepentingan pemegang saham. 

Pemegang saham menghendaki manajer menjalankan perusahaan dengan kaidah-

kaidah yang memungkinkan maksimalisasi nilai saham, sementara manajer 

berkepentingan membangun bisnis melalui ekspansi secara cepat yang bisa jadi 

malah menurunkan harga saham perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan Riantani dan Faisal (2012) menyatakan bahwa 

secara simultan agency cost mempengaruhi harga saham secara signifikan. 

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Suatu perusahaan yang sudah mapan akan mempunyai akses yang lebih 

mudah untuk menuju ke pasar modal, sementara perusahaan yang baru berdiri 

banyak mengalami kesulitan untuk menuju ke pasar modal. Perusahaan yang 

besar akan lebih fleksibel untuk mendapatkan tambahan modal, karena 

perusahaan tersebut sudah menjadi incaran para investor. Investor akan berlomba-

lomba untuk dapat menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut (Arifanto, 

2011). 

Investasi merupakan kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih 

perusahaan selama periode tertentu dengan harapan memperoleh penghasilan dan 

meningkatkan nilai investasi. Keputusan investasi oleh investor ditentukan oleh 

pengharapan masa yang akan datang mereka atas kesuksesan suatu usaha. Mereka 
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bersedia menanamkan dana jika mereka menganggap prospek suatu investasi 

menguntungkan. 

Menurut Tandelilin (2010:2): 

“Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan dimasa datang.” 

Investasi di pasar modal merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh 

investor untuk melakukan investasinya. Pasar modal (capital market) merupakan 

tempat diperjualbelikannya instrumen keungan jangka panjang, seperti utang, ekuitas 

(saham), instrumen derivatif, dan instrumen lainnya. Pengertian pasar modal 

menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 (OJK), pasar modal adalah 

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan  efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga  

dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang mengenai pasar modal.  

Laporan keuangan merupakan sarana yang penting bagi investor untuk 

mengetahui perkembangan perusahaan secara periodik. Laporan keuangan 

merupakan suatu media yang dapat menggambarkan kondisi keuangan 

perusahaan. Namun dalam menginterpresentasikan laporan keuangan dibutuhkan 

suatu tindak lanjut analisa agar laporan keuangan tersebut dapat menjadi 

informasi yang lebih tepat dan akurat. Dengan adanya analisis laporan keuangan, 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat menjadikan laporan 

keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Fenomena perusahaan besar yang cenderung terjadi pemisahan antara 

pemilik dan pengelola perusahaan mendorong munculnya masalah agensi (agency 

conflict). Masalah agensi muncul karena manajer (pengelola) memiliki 

kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan kepentingan pemilik 

(pemegang saham). Agency confict dapat menimbulkan agency cost (biaya 

agensi) yaitu, biaya-biaya yang ditanggung para pemegang saham untuk 

mencegah atau meminimalkan masalah-masalah keagenan dan untuk 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Gitman, 2002). 
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Pertumbuhan merupakan perubahan total aset baik berupa peningkatan 

maupun penurunan yang dialami oleh perusahaan selama satu periode (satu 

tahun). 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. 

Sriwadany (2006) menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan 

mempunyai pengaruh langsung dan positif terhadap harga saham perusahaan, 

yang artinya bahwa infomasi tentang adanya pertumbuhan perusahaan direspon 

positif oleh investor, sehingga akan meningkatkan harga saham. 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keinginan investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Ukuran perusahaan 

yang tercermin melalui total asset cenderung berpengaruh positif terhadap return 

saham. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar memiliki pertumbuhan yang 

relatif lebih besar dibandingkan perusahaan kecil, sehingga tingkat pengembalian 

(return) saham perusahaan besar lebih besar dibandingkan return saham pada 

perusahaan berskala kecil. Oleh karena itu, investor akan lebih berspekulasi untuk 

memilih perusahaan besar dengan harapan memperoleh keuntungan (return) yang 

besar pula. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap return saham. Hal ini juga diperkuat oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2011) yang memukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap return saham. 

Pasar modal memberikan berbagai alternatif investasi bagi para investor 

guna untuk mendapatkan tingkat pengembalian (return) saham. Dengan 

perkembangan saham yang semakin meningkat, maka semakin banyak investor 

yang ingin menginvestasikan dananya di pasar modal. Tujuan utama investasi 

adalah untuk mendapatkan keuntungan atau return. 

Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi 

dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor berinvestasi dan juga 

merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi 

yang diberlakukannya (Tendelilin, 2010:102). Menurut Zubir (2011:4) Return 
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saham terdiri dari capital gain dan dividend yield. Capital gain adalah selisih 

antara harga jual dan harga beli saham per lembar dibagi dengan harga beli, dan 

dividend yield adalah dividen perlembar dibagi dengan harga beli saham 

perlembar. 

Berdasarkan pemikiran diatas, kerangka pemikiran yang di ajukan oleh 

penulis untuk menggambarkan pengaruh agency cost, pertumbuhan dan ukuran 

perusahaan terhadap return saham adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 
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2.11 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Zulganef (2008:46) mengemukakan bahwa hipotesis adalah 

kesimpulan atau jawaban terhadap masalah penelitian yang dibuat berdasarkan 

kerangka pemikiran sementara dari suatu permasalahan yang harus dibuktikan 

kebenarannya di dalam kenyataan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan, sehingga dapat ditarik suatu dugaan atau hipotesis sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Agency Cost secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Return Saham pada Indeks LQ45 

periode 2008-2012. 

2. Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Agency Cost secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Return Saham pada Indeks LQ45 periode 

2008-2012. 

 


