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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan memainkan peranan penting dalam perkembangan

sebuah perusahaan yaitu sebagai salah satu fungsi operasional. Dalam

Penerapannya, manajemen keuangan tidak dapat berdiri sendiri . Manajemen

keuangan selalu berkaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu lain seperti akutansi,

ilmu ekonomi mikro dan makro,manajemen pemasaran, metode kuantitatif, dan

sumber daya manusia.

2.1.1. Pengertian Manajemen Keuangan

Tujuan dari didirikannya perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai

perusahaan (value of firm). Untuk mencapai tujuannya, perusahaan harus

melakukan segala aktivitasnya dengan efektif dan efisien agar dapat menghasilkan

laba maksimal yang tentunya diharapkan pula dapat menghasilkan kemakmuran

para investornya. Sedangkan nilai perusahaan itu sendiri, khususnya bagi

perusahaan yang sudah go public tercermin dari harga sahamnya.

Pengertian keuangan itu sendiri menurut Gitman (2012:4) adalah sebagai

berikut:

“Finance can be defined as the science and art of managing money”.

Yang artinya adalah keuangan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu

mengelola uang. Dari definisi tersebut maka dapat dikembangkan bahwa keuangan

sebagai seni berarti melibatkan keahlian dan pengalaman, sedangkan sebagai ilmu

berarti melibatkan prinsip-prinsip, konsep, teori, proporsi dan model yang ada

dalam ilmu keuangan.
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Sedangkan pengertian Manajemen Keuangan menurut Horne dan

Wachowicz Jr. (2012:2) dalam bukunya yang berjudul Fundamental od Financial

Management yang telah di alih bahasa menjadi Prinsip-prinsip Manajemen

Keuangan, adalah:

“Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan asset pendanaan

dan manajemen asset dengan didasari beberapa tujuan umum”.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen Keuangan

adalah salah satu fungsi manajemen terhadap segala aktivitas perusahaan yang

berhubungan dengan kegiatan memperoleh sumber dana, menggunakan dana, dan

manajemen aktiva untuk menciptakan kemakmuran bagi pemegang saham melalui

maksimalisasi nilai perusahaan.

2.1.2. Tujuan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang

digunakan sebagai standart dalam memberikan penilaian koefisien keputusan

keuangan keuangan. Untuk dapat mengambil keputusan-keputusan keuangan yang

benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai .Keputusan

yang benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut.

Secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai

perusahaan karena dapat meningkatkan kemakmuran para pemilik perusahaan

(Pemegang saham).

Nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli

(Investor) apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai Perusahaan dapat diukur

dengan harga saham perusahaan, maka semakin tinggi nilai perusahaan tersebut

.Nilai perusahaan sangat berkaitan dengan kemakmuran pemilik. Apabila

perusahaan meningkat maka kekayaan pemilik juga meningkat. Dengan demikian

apabila suatu saat perusahaan dijual maka harganya dapat ditetapkan setinggi

mungkin.
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Adapun tujuan manajemen keuangan dalam suatu perusahaan secara

menyeluruh yaitu :

1. Mensejahterakan kemakmuran pemegang saham melalui pencapaian laba

yang maksimal.

2. Menjaga kelangsungan hidup Perusahaan

3. Mencapai kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab social perusahaan.

2.1.3. Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi manajemen keuangan merupakan posisi yang paling penting yang

akan mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan atau organisasi. Menurut

Horne dan Wachowicz Jr. (2012:3) terdapat tiga fungsi manajemen keuangan,

yaitu:

1. Keputusan Investasi

Keputusan investasi adalah fungsi manajemen keuangan yang penting

dalam penunjang pengambilan keputusan untuk berinvestasi karena

menyangkut tentang memperoleh dana investasi yang efisien, komposisi

aset yang harus dipertahankan atau dikurangi.

2. Keputusan Pendanaan (Pembayaran Deviden)

Kebijakan deviden perusahaan juga harus dipandang sebagai integral dari

keputusan pendanaan perusahaan. Pada perinsipnya fungsi manajemen

keuangan sebagai keputusan pendanaan menyangkut tentang keputusan

apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan harus dibagikan kepada

pemegang saham atau ditahan guna biaya investasi di masa yang akan

datang.

3. Keputusan Manajemen Aset

Keputusan manajemen aset adalah fungsi manajemen keuangan yang

menyangkut tentang keputusan alokasi dana atau aset, komposisi sumber

dana yang harus dipertahankan dan penggunaan modal baik yang berasal

dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan yang baik bagi perusahaan.
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Manajemen memiliki kesempatan kerja yang luas karena setiap perusahaan

pasti membutuhkan seorang manajer keuangan yang menangani fungsi-fungsi

keuangan. Fungsi manajemen keuangan merupakan slah satu fungsi uatamyang

sangat penting di dalam perusahaan.

2.2. Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan meliputi bagian dari proses keuangan. Laporan keuangan

yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan

ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai

cara misalnya, sebagai laporan arus Kas/ laporan arus dana), catatan dan laporan

lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan

keuangan.

Menurut Munawir yang dikutip oleh Fahmi (2012:2), megatakan bahwa:

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk

memperoleh informasi sehubung dengan posisi keuangan dan hasil-

hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.”

Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para

pengguna (user) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial.

Kasmir (2012:7) menjelaskan bahwa sudah merupakan kewajiban setiap

perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaannya pada suatu

periode tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapatb

diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Kemudian laporan keuangan juga

akan menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan ke depan,

dengan melihat berbagai persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan

yang dimilikinya.

Menurut Kasmir (2012:7) dalam pengertian yang sederhana ia menjelaskan

bahwa laporan keuangan adalah:
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“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat

ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan

untuk perusahaan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi

keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan

sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat karena memiliki suatu tujuan. Menurut Hanafi

(2012:27) tujuan laporan keuangan adalah :

“Laporan keuangan perusahaan bertujuan meringkas kegiatan dan

hasil dari kegiatan tersebut untuk jangka waktu tertentu “

Sedangkan menurut Sutrisno (2009:9) tujuan utama dari laporan keuangan

adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan

informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil

keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain

manajemen, pemilik, kreditor, investor dan pemerintah”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari laporan

keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang dapat menggambarkan

kinerja keuangan perusahaan. Sehingga laporan keuangan ini dapat digunakan

sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini pun tidak

hanya bermanfaat bagi perusahaan tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang ingin

mengetahui kondisi perusahaan terutama kinerja keuangan perusahaannya.
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2.2.3. Manfaat Laporan Keuangan

Selain memiliki tujuan yang hendak dicapai, laporan keuangan juga

memiliki beberapa manfaat. Menurut Fahmi (2011:4) manfaat laporan keuangan

adalah sebagai berikut :

“Untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari

waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan

mencapai tujuannya”.

2.2.4. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2012:7), tentang laporan keuangan adalah:

“Laporan Keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan

yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya dikenal beberapa

macam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan

perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, dan laporan

kas”.

Menurut Fraser dan Ormitson yang dikutip Fahmi (2012:3-4) adalah :

“suatu laporan tahunan corporate terdiri dari empat laporan keuangan

pokok” yaitu:

1. Neraca, menunjukan posisi keuangan-aktiva, utang, dan ekuitas

pemegang saham suatu perusahaan pada tanggal tertentu, seperti pada

akhir triwulan atau akhir tahun.

2. Laporan Laba-Rugi, menyajikan hasil usaha pendapatan, beban, laba

atau rugi bersih dan laba atau rugi per saham untuk periode akuntansi

tertentu.

3. Laporan Ekuitas Pemegang Saham, merekonsiliasi saldo awal dan

akhir semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham pada
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neraca. Beberapa perusahaan menyajikan laporan saldo laba, sering kali

dikombinasikan dengan laporan laba-rugi yang merekonsiliasi saldo

awal dan akhir akun saldo laba. Perusahaan-perusahaan yang memilih

format penyajian yang terakhir biasanya akan menyajikan laporan

ekuitas pemegang saham sebagai pengungkapan dalam catatan kaki.

4. Laporan Arus Kas, memberikan informasi tentang asur kas masuk dan

keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama suatu

periode akuntansi.

Dalam penelitian ini sendiri, penulis menggunakan laporan laporan keuangan

yang berupa neraca dan laporan laba rugi. Menurut Horne dna Wachowicz Jr.

(2012:155), neraca adalah:

“Ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang

menunjukan total asset sama dengan total liabilitas ditambah total

ekuitas pemilik”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa neraca merupakan ringkasan

laporan keuangan. Artinya laporan keuangan disusun secara garis besarnya saja dan

tidak mendetail. Kemudian, neraca juga menunjukan posisi keuangan berupa aktiva

(harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) pada saat tertentu, untuk

mengetahui kondisi suatu perusahaan.

Sedangkan masih menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:155), laporan

laba rugi adalah:

“Ringkasan dari pendapatan dan biaya perusahaan selama periode

waktu tertentu, diakhiri dengan laba neto atau rugi neto untuk periode

tertentu”.

Dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi memuat jenis-jenis pendapatan

yang diperoleh oleh perusahaan dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan yang

dikeluarkan dalam periode yang sama. Dari jumlah pendapatan dan biaya ini akan

terdapat selisih jika dikurangkan. Selisih dari jumlah pendapatan dan biaya ini
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disebut untung (laba) jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya dan

sebaliknya jika jumlah biaya lebih besar dari jumlah pendapatan maka disebut rugi.

2.3. Pasar Modal

Pasar modal menyediakan fasilitas untuk menyalurkan dana dari pihak yang

mempunyai dana (investor) kepada pihak yang membutuhkan dana (emiten)  dan

pasar modal memungkinkan investor melakukan berbagai pilihan investasi.

Pengertian pasar modal menurut Gumanti (2011:67) Pasar modal merupakan

tempat jual beli sekuritas . Di Indonesia, pasar modalnya adalah Bursa Efek

Indonesia (BEI), yang merupakan penggabungan antara dua bursa saham yaitu

Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Hal tersebut dilakukan

agar nilai kapitalisasi pasar meningkat .

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995

Tentang Pasar Modal terdapat definisi mengenai pasarmodal:

“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”.

Menurut fahmi (2012:52) pasar modal adalah:

“Pasar modal adalah tempat berbagai pihak, khususnya perusahaan

menjual saham (stock) dan obligasi (bond), dengan tujuan dari hasil

penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan

dana atau untuk memperkuat modal perusahaan.”
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2.3.1. Fungsi Ekonomi Pasar Modal

Pasar modal memiliki peranan yang penting dalam perekonomian suatu

negara karena memiliki 4 fungsi yaitu: (Martalena dan Malinda, 2011:3)

1. Fungsi Saving

Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin

menghindari penurunan mata uang karena inflasi.

2. Fungsi Kekayaan

Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi

dalam  beberapa instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami

penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata.

3. Fungsi Likuiditas

Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan Sehingga

memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya dibandingkan

rumah dan tanah.

4. Fungsi Pinjaman

Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun

perusahaan membiayai kegiatannya.

2.3.2. Jenis-Jenis Pasar Modal

Menurut Sunariyah (2011:12-14), jenis-jenis pasar modal tersebut ada

beberapa macam yaitu:

1. Pasar Perdana (Primary Market)

Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan

saham (emiten) kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak

sebelum saham tersebut diperdagangkan dipasar sekunder.

2. Pasar Sekunder (Secondary Market)

Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati

masa penawaran pada pasar perdana. Jadi, pasar sekunder dimana saham
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dan sekuritas lain diperjualbelikan secara luas, setelah melalui masa

penjualan dipasar perdana. Harga saham dipasar sekunder ditentukan oleh

permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual.

3. Pasar Ketiga (Third Market)

Pasar ketiga ini adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain

diluar 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 antar pemodal atau dengan kata lain pengalihan saham

dari satu pemegang saham kepemegang saham lainnya tanpa melalui

perantara pedagang efek.

2.3.3. Instrumen-Instrumen Pasar Modal di Indonesia

Instrumen pasar modal merupakan suatu bukti kepemilikan modal dari

lembaga yang mengeluarkannya yang dapat diperjualbelikan. Pemegang

instrumen pasar modal mengharapkan memperoleh keuntungan dengan menahan

instrumen tersebut. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal menurut

Martalena dan Malinda (2011:12) sebagai berikut :

1. Saham (stock), yaitu saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan

modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau

perseroan terbatas.

2. Obligasi, yaitu obligasi adalah efek yang bersifat hutang jangka panjang.

3. Right, yaitu hak memesan saham terlebih dahulu dengan harga tertentu,

diperdagangkan dalam waktu yang sangat singkat (2 minggu).

4. Waran, yaitu hak untuk membeli saham baru pada harga tertentu di masa

yang akan datang. Waran dapat diperdagangkan 6 bulan setelah diterbitkan

dengan masa berlaku sekitar 3-5 tahun.
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5. Reksadana, yaitu portofolio asset yang dibentuk oleh manajer investasi.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa Pasar Modal Indonesia adalah

tempat untuk jual beli dana dalam berbagai bentuk kepemilikan yang dapat dipilih

oleh investor dalam alternative investasinya terhadap suatu perusahaan.

2.4. Indeks Harga Saham

Indeks harga saham adalah indikator santau cerminan pergerakan harga

saham. Indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan

investasi di pasar modal, khususnya saham. Saat ini Bursa Efek Indonesia

memiliki 11 jenis indeks harga saham, yang secara terus menerus disebarluaskan

melalui media cetak maupun elektronik. Indeks – indeks tersebut adalah

(www.idx.co.id) :

1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Menggunakan semua Perusahaan Tercatat sebagai komponen perhitungan

Indeks. Agar IHSG dapat menggambarkan keadaan pasar yang wajar, Bursa

Efek Indonesia berwenang mengeluarkan dan atau tidak memasukkan satu

atau beberapa Perusahaan Tercatat dari perhitungan IHSG. Dasar

pertimbangannya antara lain, jika jumlah saham Perusahaan Tercatat

tersebut yang dimiliki oleh publik (free float) relatif kecil sementara

kapitalisasi pasarnya cukup besar, sehingga perubahan harga saham

Perusahaan Tercatat tersebut berpotensi mempengaruhi kewajaran

pergerakan IHSG.

IHSG adalah milik Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia tidak

bertanggung jawab atas produk yang diterbitkan oleh pengguna yang

mempergunakan IHSG sebagai acuan (benchmark). Bursa Efek Indonesia

juga tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun atas keputusan investasi

yang dilakukan oleh siapapun Pihak yang menggunakan IHSG sebagai

acuan (benchmark).
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2. Indeks Sektoral

Menggunakan semua Perusahaan Tercatat yang termasuk dalam masing-

masing sektor. Sekarang ini ada 10 sektor yang ada di BEI yaitu sektor

Pertanian, Pertambangan, Industri Dasar, Aneka Industri, Barang Konsumsi,

Properti, Infrastruktur, Keuangan, Perdangangan dan Jasa, dan Manufatur.

3. Indeks LQ45

Indeks yang terdiri dari 45 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih

berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-

kriteria yang sudah ditentukan. Review dan penggantian saham dilakukan

setiap 6 bulan.

4. Jakarta Islmic Index (JII)

Indeks yang menggunakan 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang

masuk dalam kriteria syariah (Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh

Bapepam-LK) dengan mempertimbangkan kapitalisasi pasar dan likuiditas.

5. Indeks Kompas 100

Indeks yang terdiri dari 100 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih

berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-

kriteria yang sudah ditentukan. Review dan penggantian saham dilakukan

setiap 6 bulan.

6. Indeks BISNIS-27

Kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan harian Bisnis Indonesia

meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks BISNIS-27.

Indeks yang terdiri dari 27 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih

berdasarkan kriteria fundamental, teknikal atau likuiditas transaksi dan

Akuntabilitas dan tata kelola perusahaan.

7. Indeks PEFINDO25
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Kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan lembaga rating PEFINDO

meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks PEFINDO25.

Indeks ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi bagi

pemodal khususnya untuk saham-saham emiten kecil dan menengah (Small

Medium Enterprises / SME). Indeks ini terdiri dari 25 saham Perusahaan

Tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti:

Total Aset, tingkat pengembalian modal (Return on Equity / ROE) dan opini

akuntan publik. Selain kriteria tersebut di atas, diperhatikan juga faktor

likuiditas dan jumlah saham yang dimiliki publik.

8. Indeks SRI-KEHATI

Indeks ini dibentuk atas kerja sama antara Bursa Efek Indonesia dengan

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). SRI adalah

kependekan dari Sustainable Responsible Investment. Indeks ini diharapkan

memberi tambahan informasi kepada investor yang ingin berinvestasi pada

emiten-emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha

berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan

menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Indeks ini terdiri dari 25 saham Perusahaan Tercatat yang dipilih dengan

mempertimbangkan kriteri-kriteria seperti: Total Aset, Price Earning Ratio

(PER) dan Free Float.

9. Indeks Papan Utama

Menggunakan saham-saham Perusahaan Tercatat yang masuk dalam Papan

Utama.

10. Indeks Papan Pengembangan

Mengguanakn saham-saham Perusahaan Tercatat yang masuk dalam Papan

Pengembangan.
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11. Indeks Individual

Indeks harga saham masing-masing Perusahaan Tercatat.

2.5. Indeks Liquid 45

2.5.1. Pengertian Indeks Liquid 45

Indeks LQ 45 adalah perhitungan dari 45 saham yang diseleksi melalui

beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas saham-

saham tersebut mempertimbangkan kapitalisasi pasar. Indeks LQ 45 berisi 45

saham yang disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan Februari dan

Agustus). Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks akan selalu

berubah. (www.juruscuan.com)

2.5.2. Tujuan Indeks Liquid 45

Tujuan LQ45 adalah sebagai pelengkap IHSG dan khususnya untuk

menyediakan sarana yang obyektif dan terpercaya bagi analisis keuangan,

manajer, investasi, investor, dan pemerhati pasar modal lainnya dalam memonitor

pergerakan harga dari saham – saham yang aktif diperdagangkan.

(www.juruscuan.com)

2.5.3. Kriteria Pemilihan Saham yang Masuk LQ45

LQ45 awal dibentuk pada bulan Februari 1997. Ukuran utama dari likuiditas

transaksi adalah nilai transaksi di pasar reguler. Sesuai dengan perkembangan

pasar, dan untuk lebih mempertajamkan kriteria likuiditas, maka sejak review

bulan Januari 2005, jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi dimasukan

sebagai ukuran likuiditas.
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Menurut Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia

(2010:11), kriteria suatu saham untuk dapat masuk dalam perhitungan Indeks

Liquid 45 adalah sebagai berikut :

1. Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan.

2. Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume dan frekuensi

transaksi.

3. Jumlah hari perdagangan di pasar reguler.

4. Kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu.

5. Keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan tersebut.

2.6. Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)

2.6.1. Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Corporate governance merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan

mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi

para pemangku kepentingan. Menurut Nasution dan Setiawan (dalam Sari dan

Riduwan 2013), Corporate Governance merupakan konsep yang diajukan demi

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan

mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan

demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transaparan bagi semua

pengguna laporan keuangan. Bank Dunia mendefinisikan corporate governance

sebagai aturan dan standar organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku

pemilik perusahaan, direktur, dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas

dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham

dan kreditur).

Corporate governance muncul karena adanya pemisahan antara

kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan

istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara

pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam
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memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan

pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return.

Corporate governance diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan

antara pemilik dan manajer.

GCG (Good Corporate Governance) diperlukan untuk mendorong

terciptannya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan

perundang-undangan. Penerapan GCG (Good Corporate Governance) perlu

didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya

sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai

pengguna produk dan jasa dunia usaha. Penerapan Good Corporate Governance

(GCG) akan mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang

kondusif. Oleh karena itu di terapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di

Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi

yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga di harapkan dapat menunjang

upaya pemerintah dalam menegakan GCG pada umumnya di Indonesia. Saat ini

pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan Good Corporate Governance

dalam birokasinya dalam rangka menciptkan pemerintah yang bersih dan

berwibawa.

2.6.2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Prinsip-prinsip GCG mempunyai peranan penting antara lain dalam

memenuhi informasi yang penting dan berkaitan dengan kinerja perusahaan

sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham maupun para calon

investor yang tertarik untuk menanamkan modal. Prinsip-prinsip GCG ini juga

merupakan perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari

penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dapan dilakukan oleh direksi.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang sesuai dengan

Pasal 3 surat Keputusan Menteri BUMN No.01/MBU/2011 tentang penerapan

GCG pada BUMN sebagai berikut :
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1. Transparansi (Transparency)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan

pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (accountability)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggung jawaban organ sehingga

pengelolaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.

3. Pertanggungjawaban (responsibility)

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Kemandirian (Independency)

Suatu keadaan di mana perusahan dikelola secara profesional tanpa benturan

kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip

korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (fairness)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan

yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2.6.3. Tujuan Diterapkannya Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI)(dalam Handoko

2014) Good Corporate Governance (GCG) bermanfaat untuk :

1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung

pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak

manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang timbul akibat

penyalahgunaan wewenang (wrong-doing), ataupun biaya pegawasan yang

timbul untuk mecegah terjadinya hal tersebut.

2. Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari

pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas
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dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring

dengqn menurunnya tingkat risiko perusahaan.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra

perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.

4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan

terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh

perusahaan, karena umumnya stakeholders mendapat jaminan akan manfaat

maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan

kemakmuran dan kesejahteraan.

Namun manfaat yang optimal dari Good Corporate Governance ini tidak

sama dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Hal ini dikarenakan

adanya perbedaan faktor-faktor intern perusahaan, termasuk riwayat hidup

perusahaan, jenis usaha, jenis risiko, struktur permodalan dan manajemennya.

2.6.4. Mekanisme Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Barnhart dan Rosenstein (dalam Haryani, Pratiwi,

Syafruddin 2011), mekanisme corporate governance dibagi menjadi dua

kelompok. Pertama yaitu internal mechanisms (mekanisme internal), seperti

komposisi dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi

eksekutif. Yang kedua adalah external mechanisms (mekanisme eksternal), seperti

pengendalian oleh pasar dan level debt financing. Kedua mekanisme corporate

governance ini diharapkan dapat memastikan tindakan pihak manajemen untuk

bertindak bagi kepentingan shareholders terutama pemegang saham minoritas

(Che Haat et al, dalam Haryani, Pratiwi, Syafruddin 2011).

Sedangkan menurut Babic (dalam Haryani, Pratiwi, Syafruddin 2011)

Mekanisme corporate governance dapat berupa mekanisme internal yaitu;

struktur kepemilikan, struktur dewan komisaris, kompensasi eksekutif, struktur

bisnis multidivisi, dan mekanisme eksternal yaitu; pengendalian oleh pasar,

kepemilikan institusional, dan pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.
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Mekanisme internal maupun eksternal keduanya mempunyai tujuan untuk

menyelaraskan hubungan antara prinsipal dan agen dengan meminimalkan konflik

yang terjadi yang disebabkan asymetry information (asimetri informasi).

Johnson,dkk (dalam Haryani, Pratiwi, Syafruddin 2011) memberikan bukti

bahwa rendahnya kualitas corporate governance dalam suatu negara berdampak

negatif pada pasar saham dan nilai pasar ekuitas. Para investor akan mengambil

keputusan investasi atas suatu perusahaan berdasarkan baik tidaknya perusahaan

dari kinerjanya. Tanpa pengelolaan perusahaan yang baik, kinerja perusahaan

tersebut akan buruk sehingga suatu perusahaan tidak akan mempunyai nilai pasar

yang baik. Hal ini berarti baik tidaknya penerapan corporate governance dapat

dilihat dari kinerja perusahaan (Darmawati dalam Haryani, Pratiwi,

Syafruddin 2011).

Keberadaan mekanisme corporate governance diharapkan dapat

mengendalikan perilaku manajemen agar pengelolaan perusahaan dapat dilakukan

secara terbuka / transparan (Hidayah dalam Haryani, Pratiwi, Syafruddin

2011). Hal ini agar pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengkaji

berbagai informasi sebagai dasar keputusan yang diambil oleh manajemen serta

menilai keefektifan keputusan yang diambil oleh manajemen. Oleh karena itu,

baik tidaknya Corporate Governance seharusnya dapat dilihat dari dimensi

keterbukaan (transparansi) (Hapsoro dalam Haryani, Pratiwi, Syafruddin

2011). Dalam hal ini adalah keterbukaan atas pengungkapan Corporate

Governance.

Sebagaimana dikemukakan oleh Cadbury (dalam Haryani, Pratiwi,

Syafruddin 2011)bahwa prinsip dasar di dalam pengelolaan suatu korporasi

adalah terjadinya pengungkapan. Peraturan tentang standar pengungkapan

informasi mengenai corporate governance bagi perusahaan yang telah melakukan

penawaran umum dan perusahaan publik yaitu Peraturan X.K.6-No. Kep-

134/BL/2006 yang berlaku untuk penyusunan laporan tahunan yang berakhir pada

atau setelah tanggal 31 Desember 2006.

Dalam penelitian ini digunakan dua aspek mekanisme Corporate

Governance yaitu proporsi kepemilikan institusional dan komisaris independen.
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a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki

oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan

kepemilikan institusi lain). Indikator yang digunakan untuk mengukur

kepemilikan institusional adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak

institusional dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar (Sari dan

Riduwan, 2013):

= Jumlah	saham	yang	dimiliki	institusionalTotal	saham	beredar 100%
b. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang

saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Proporsi

dewan komisaris independent diukur dengan menggunakan indikator persentase

anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh anggota

dewan komisaris perusahaan (Sari dan Riduwan, 2013):

= Jumlah	komisaris	independen	Jumlah	komisaris 100%
2.7. Teori Keagenan (Agency Theory)

2.7.1. Pengertian Agency Theory

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolahan perusahaan

semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan

Agency theory yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang

saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional
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(agents) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari

dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik

perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya

yang seefisien mungkin dengan dikelolannya perusahaan oleh tenaga-tenaga

profesional. Mereka para tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan

perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan

sehingga dalam hal ini para profesional tersebut sebagai agents-nya pemegang

saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba, semakin besar

pula keuntungan yang didapatkan agents. Definisi Agency Theory Jensen dan

Meckling (dalam Saputro dan Syafuruddin, 2012) adalah :

“Teori keagenan adalah sebuah kontrak antara pemilik (principal)

dan manajer (agen)”

Perencanaan kontrak yang tepat antara pemilik dan manajer untuk

menyamakan kepentingan inilah yang menjadi masalah inti dari Agency Theory.

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, dalam Saputro dan

Syafuruddin, 2012). Asumsi – asumsi tersebut adalah asumsi tentang sifat

manusia, asumsi keorganisasian, asumsi informasi. Asumsi sifat manusia

menekankan bahwa manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri dan

tidak mau mengambil resiko. Asumsi keorganisasian menekankan adanya konflik

antar anggota organisasi. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai

barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Berdasarkan asumsi sifat manusia yang mementingkan diri sendiri

mengakibatkan terdapat perbedaaan antara kepentingan manajer dan kepentingan

pemilik. Pihak pemilik termotivasi untuk menyejahterakan dirinya dengan

profitabilitas yang terus meningkat, sedangkan pihak manajer termotivasi untuk

memaksimalkan pemenuhan ekonomi, antara lain dalam hal memperoleh investasi

dan pinjaman. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam

perusahaan dimana masing – masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran

yang dikehendaki.
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2.7.2. Agency Conflict

Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena

kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal, sehingga

memicu biaya keagenan (agency cost). Sebagai agen, manajer bertanggung jawab

secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dengan

memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua

kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak

berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang

dikehendaki (Ali dalam Sari dan Riduwan, 2013).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia manajer sebagai manusia

kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat opportunistic, yaitu

mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris dalam Sari dan Riduwan, 2013 ).

Sebagai pengelola perusahaan, manajer perusahaan tentu akan lebih banyak

mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang

dibandingkan pemilik (pemegang saham).

Oleh karena itu manajer sudah seharusnya selalu memberikan sinyal

mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang dapat diberikan oleh

manajer yakni melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan

keuangan. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi para

pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi

yang paling besar ketidakpastiannya (Ali dalam Sari dan Riduwan, 2013).

Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi ini akan memicu munculnya

kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (information asymmetry). Dengan

adanya asimetri informasi antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal)

akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba

(earnings management) sehingga akan menyesatkan pemilik (pemegang saham)

mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Jensen dan Meckling (dalam Sari dan Riduwan, 2013) berpendapat

bahwa agency conflict timbul pada berbagai hal sebagai berikut:
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a. manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan dirinya

dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

b. manajemen cenderung mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan yang

stabil, sedangkan pemegang saham lebih menyukai distribusi kas yang lebih

tinggi melalui beberapa peluang investasi internal yang positif atau disebut

earning retention.

c. manajemen cenderung mengambil posisi aman untuk mereka sendiri dalam

mengambil keputusan investasi. Dalam hal ini, mereka akan mengambil

keputusan investasi yang sangat aman dan masih dalam jangkauan

kemampuan manajer.

d. manajemen cenderung hanya memperhatikan cash flow perusahaan sejalan

dengan waktu penugasan mereka. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam

pengambilan keputusan yaitu berpihak pada proyek jangka pendek dengan

pengembalian akuntansi yang tinggi.

Asumsi dasar lainnya yang membangun agency theory adalah agency

problem yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara kepentingan

pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. Pemilik

memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikannya mendapatkan return

maksimal, sedangkan manajer berkepentingan terhadap perolehan insentif atas

pengelolaan dana pemilik (agency problem)(Sari dan Riduwan, 2013).

2.7.3. Agency Cost

Permasalahan yang terjadi dalam perusahaan merupakan akibat dari

perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pemegang saham yang

disebut Agency conflict menimbulkan pengeluaran perusahaan untuk mencegah

pihak manajemen perusahaan melakukan penyalahgunaan wewenangnya untuk

kepentingannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengawasan atau

pemantauan untuk meminimumkan konflik kepentingan antara manajer dan

pemegang saham. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengurangi masalah

keagenan disebut agency costs (biaya keagenan) yang meliputi biaya untuk
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monitoring, bonding dan residual loss. Jensen dan Meckling (dalam Handoko,

2014) mengatakan bahwa:

1. Biaya monitoring by the principle dikeluarkan untuk mengawasi perilaku

agen, termasuk usaha untuk membatasi anggaran dan kebijakan kompensasi.

2. Biaya bonding by the agent dikeluarkan oleh agen untuk menjamin dirinya

tidak akan melakukan tindakan tertentu yang merugikan prinsipal atau untuk

menjamin bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil

banyak tindakan.

3. The residual loss merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal

maupun agen setelah adanya hubungan keagenan.

Besarnya agency cost atau biaya pengawasan yang dikeluarkan tercermin

dari pemanfaatan aset perusahaan (Faisal dalam Handoko, 2014) maupun

melalui administrative expense rate (Zheng dalam Handoko, 2014). Tingkat

agency cost dapat direfleksikan dari tingginya tingkat perputaran aset. Semakin

efisien penggunaan aset perusahaan maka biaya pengawasan yang dikeluarkan

akan semakin kecil, sehingga tingkat kepercayaan pemegang saham terhadap

manajer akan semakin besar. Semakin tinggi perputaran aset (asset turnover)

menunjukkan semakin efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk

menghasilkan penjualan. Semakin tinggi perputaran aset juga menunjukkan

bahwa manajemen tidak melakukan pemborosan dalam penggunaan asetnya.

Dengan kata lain asset turnover yang tinggi menunjukkan biaya keagenan yang

rendah. Rumus asset turnover (AC) yaitu:

= 	Rata − rata	total	Aset
Menurut Ang dkk. (2000) dalam Zheng (2013), tingkat agency cost juga

dapat direfleksikan dari administrative expense rate (AC2). Semakin efisien biaya

administrasi perusahaan menunjukkan semakin efektif perusahaan dalam

membiayai kegiatan administratif untuk menghasilkan penjualan. Dengan kata
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lain administrative expense rate yang rendah menunjukkan biaya keagenan yang

rendah. Rumus administrative expense rate yaitu:

AC = 	Total	biaya	administrasi	dan	umum	
2.8. Nilai Perusahaan

2.8.1. Pengertian Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan

terbuka, yang sering dikaitkan dengan harga saham (Sujoko dan Soebiantoro

dalam Ayuningtias, 2013). Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan

juga tinggi. Adapun yang dimaksud dengan harga saham di sini adalah harga yang

terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar (Fakhruddin dan Hadianto

dalam Ayuningtias, 2013) atau tepatnya disebut harga penutupan (clossing

price). Penelitian ini menggunakan istilah nilai perusahaan dengan price to book

value, dimana PBV yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek

perusahaan. Hal itu juga yang menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab

nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran pemegang saham juga

tinggi (Soliha dan Taswan dalam Ayuningtias, 2013).

Secara konseptual, PBV yaitu perbandingan antara harga saham dengan

nilai buku per saham (Brigham dan Gapenski dalam Ayuningtias, 2013).

Adapun yang dimaksud dengan nilai buku per saham atau book value per share

adalah perbandingan antara modal (common equity) dengan jumlah saham yang

beredar (shares outstanding) (Fakhruddin dan Hadianto dalam Ayuningtias,

2013). Berdasarkan pengertian di atas, PBV dapat diartikan sebagai hasil

perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai buku saham. PBV juga dapat

berarti rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan

overvalued (di atas) atau undervalued (di bawah) nilai buku saham tersebut

(Fakhruddin dan Hadianto dalam Ayuningtias, 2013).



36

Hasil penelitian Sidharta et al. (dalam dalam Ayuningtias, 2013)

menyimpulkan bahwa rasio PBV sangat berguna untuk menentukan saham-saham

apa saja yang mengalami undervalued, overvalued, atau wajar, sehingga dapat

menentukan strategi investasi yang sesuai dengan harapan investor untuk

memperoleh dividen dan capital gain yang tinggi. Harga saham yang undervalued

dapat berarti ada sesuatu yang mendasar yang keliru dalam suatu perusahaan.

Sebaliknya, makin tinggi PBV berarti pasar percaya akan prospek perusahaan.

PBV yang tinggi dapat mencerminkan tingkat kemakmuran para pemegang

saham. Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan tersebut setiap perusahaan

hendaknya dapat meningkatkan harga saham, karena harga saham yang tinggi atau

naik dapat meningkatkan PBV (Brigham dan Gapenski dalam Ayuningtias,

2013).

2.9. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang kinerja keuangan dan return saham

telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Penelitian/Tahun Judul Jurnal Metode

Penelitian

Hasil Penelitian

1. Stefan Christian

Gherghina

(2015)

Corporate

Governance

Ratings And Firm

Value: Empirical

Evidence From

The Bucharest

Stock Exchange.

Multidimesional

Data Analysis.

Kurangnya hubungan yang

signifikan antara Governance

Global Rating dan nilai

perusahaan dengan proxy

ROA, ROE dan EPS, semua

industri disesuaikan.

Kurangnya hubungan yang

signifikan secara statistik juga
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diperkuat untuk Governance

Ratings.

2 Rina Susanti

(2014)

Pengaruh

Kepemilikan

Manajemen,

Kepemilikan

Institusional Dan

Corporate Social

Responsibility

Terhadap Nilai

Perusahaan

Analisis

Descriptive.

Variabel kepemilikan

manajemen berpengaruh

positif terhadap nilai

perusahaan, diterima.

Variabel kepemilikan

institusional berpengaruh

positif terhadap nilai

perusahaan, ditolak. Variabel

corporate social responsibility

berpengaruh positif terhadap

nilai perusahaan, diterima.

3 Yan-Leung

Cheung, J. Thomas

Connelly, Jesus P.

Estanislao, Piman

Limpaphayom,

Tong Lu, Sidharta

Utama

(2014)

Corporate

Governance And

Firm Valuation In

Asia Emerging

Market.

Analisis

Descriptive.

Ada hubungan yang positif

antara kualitas penerapan tata

kelola perusahaan dan  nilai

perusahaan di salah satu dari

lima bangsa (China,

HongKong, Indonesia,

Philippines, dan Thailand)

4 Jesica Handoko

(2014)

Pengaruh Struktur

Modal Dan

Mekanisme

Corporate

Governance

Terhadap Agency

Cost Perusahaan

Analisis Regresi

Berganda.

Tidak ditemukan pengaruh

signifikan dari variabel

kepemilikan manajerial

maupun kepemilikan

institusional tehadap Agency

Cost, ditemukan efek variabel

pemoderasi kepemilikan
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LQ45 Di  BEI

Tahun 2013.

pemerintahan pada pengaruh

beberapa mekanisme CG ke

Agency Cost, ditemukan

pengaruh variabel Long-Term

Debt To Asset terhadap

pengurangan Agency Cost.

5 Enggar Fibria

Verdana Sari,

Akhmad Riduwan

(2013)

Pengaruh

Corporate

Covernance

Terhadap Nilai

Perusahaan:

Kualitas Laba

Sebagai Variabel

Intervening

Analisis

Persamaan

Regresi.

Corporate governance tidak

berpengaruh terhadap kualitas

laba, kualitas laba tidak

berpengaruh terhadap nilai

perusahaan, kepemilikan

institusional berpengaruh

terhadap nilai perusahaan dan

kualitas laba bukanlah

variabel intervening dalam

hubungan mekanisme

Corporate governance

dengan nilai perusahaan.

6 Dwi Ayuningtias

(2013)

Pengaruh

Profitabilitas

Terhadap Nilai

Perusahaan:

Kebijakan

Dividen Dan

Kesempatan

Investasi Sebagai

Variabel Antara

penelitian

kausalitas

Profitabilitas terbukti

berpengaruh positif signifikan

terhadap kebijakan dividen.

Profitabilitas terbukti

berpengaruh positif signifikan

terhadap kesempatan

investasi. Profitabilitas

terbukti berpengaruh positif

signifikan terhadap nilai

perusahaan; kebijakan

dividen tidak terbukti
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berpengaruh positif signifikan

terhadap nilai perusahaan;

dan kesempatan investasi

terbukti berpengaruh positif

signifikan terhadap nilai

perusahaan. Profitabilitas

terbukti berpengaruh positif

signifikan terhadap nilai

perusahaan melalui kebijakan

dividen dan kesempatan

investasi.

7 Aga Nugroho

Saputro,

Muchamad

Syafruddin

(2012)

Pengaruh Struktur

Kepemilikan Dan

Mekanisme

Corporate

Governance

Terhadap Biaya

Keagenan (Studi

Empiris Pada

Perusahaan

Keuangan

Terdaftar Di BEI

Tahun 2008-

2010)

Multiple

Regression

Analysis

Komposisi dewan komisaris

berpengaruh signifikan

terhadap agency cost yang

diukur dengan OGA

(operating general and

administrasi), Kepemilikian

asing berpengaruh signifikan

terhadap agency cost yang

diukur dengan ATO (rasio

perputaran asset).

8 Haryani, Linggar

Pratiwi,

Muchamad

Syafruddin

(2011)

Pengaruh

Mekanisme

Corporate

Governance

Terhadap Kinerja:

Transparansi

multiple

regression.

Mekanisme Corporate

Governance mempengaruhi

kinerja perusahaan dan

transparansi dengan

mekanisme eksternal nya

yaitu kualitas audit BIG 4 /
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Sebagai Variabel

Intervening

non-BIG4. Mekanisme

internal berupa komisaris

independen dan kepemilikan

manajerial tidak terbukti

memberikan pengaruh

terhadap kinerja perusahaan.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

2.10. Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis

Pada pasar modal terdapat banyak perusahaan-perusahaan yang berasal

dari bermacam – macam sektor. Dengan tujuan sebagai pelengkap IHSG dan

khususnya untuk menyediakan sarana yang obyektif dan terpercaya bagi analisis

keuangan, manajer investasi, investor dan pemerhati pasar modal lainnya dalam

memonitor pergerakan harga dari saham-saham yang aktif diperdagangkan Index

LQ 45 dibuat. Indeks LQ 45 adalah nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham yang

paling likuid dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar hal itu merupakan

indikator likuidasi. Indeks LQ 45, menggunakan 45 saham yang terpilih

berdasarkan Likuiditas perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan

(setiap awal bulan Februari dan Agustus). Dengan demikian saham yang terdapat

dalam indeks tersebut akan selalu berubah.

Perusahaan yang telah menjual sahamnya ke publik perlu diadakan

Corporate Governance (tata kelola perusahaan) yang berguna untuk

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang menjelaskan

hubungan antara berbagai partisipan dalam sebuah perusahaan. Kebutuhan untuk

menerapkan prinsip GCG adalah bagian penting dalam setiap transaksi

perusahaan, karena good corporate governance secara umum mempunyai lima

prinsip, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency dan

fairness hal itu berdasarkan Pasal 3 surat Keputusan Menteri BUMN

No.01/MBU/2011. Oleh karena itu GCG diharapkan bisa berfungsi sebagai alat
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untuk memonitor kinerja dan untuk memberikan keyakinan kepada para investor

bahwa mereka akan menerima return yang sesuai dengan investasi yang

ditanamkan.

Meskipun terdapat pengenalan struktur tata kelola perusahaan yang

modern, masih terdapat pertanyaan tentang keefektivan suatu kerangka kerja tata

kelola perusahaan yang bersangkutan. Permasalahan yang sering timbul dalam

Corporate Governance adalah adanya pemisahan antara kepemilikan dan tata

kelola perusahaan sehingga mengakibatkan konflik keagenan (Agency conflict)

yaitu adanya perbedaaan kepentingan antara pihak principal (pemilik) dan agen

(manajer) yang memicu terjadinya Agency Cost serta mengabaikan kepentingan

investor. Serta masalah lain yang timbul akibat adanya biaya keagenan yaitu saat

pemegang saham dominan mengambil alih kekayaan saham minoritas. Adanya

ketidakseimbangan penguasaan informasi ini akan memicu munculnya kondisi

yang disebut sebagai asimetri informasi (information asymmetry). Dengan adanya

asimetri informasi antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) akan

memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings

management) sehingga akan menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai

kinerja ekonomi perusahaan (Sari dan Riduwan, 2013).

Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang

saham. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara

maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Untuk mencapai nilai

perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para

profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris.

Kinerja keuangan akan menentukan tinggi rendahnya harga saham dipasar modal.

Berarti nilai perusahaan juga ditentukan oleh kinerja keuangan perusahaan

Apabila kinerja keuangan perusahaan baik, maka sahamnya akan diminati

investor dan harganya meningkat. Dengan meningkatnya harga saham maka nilai

perusahaaan dimata investor juga meningkat.

Dalam penelitian ini digunakan dua aspek mekanisme Corporate

Governance yaitu proporsi kepemilikan institusional dan komisaris independen.
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2.10.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Biaya Keagenan

(Agency Cost)

Institusi dapat menjadi alat monitoring terhadap kebijakan-kebijakan yang

dibuat perusahaan karena institusi dianggap lebih mempunyai pengalaman dalam

menjalankan operasional sebuah perusahaan daripada investor publik lainnya

(Handayani dalam Handoko, 2014). Kepemilikan institusional yang tinggi

memungkinkan dikendalikannya perilaku manajer agar tidak berusaha

memaksimalkan dirinya sendiri karena kepemilikan ini mewakili suatu sumber

kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung/melarang tindakan/keputusan

manajemen, sehingga manajer akan berupaya untuk meningkatkan kinerja

perusahaan, Dengan kata lain makin tingginya kepemilikan institusional akan

mengurangi agency cost.

Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Jesica

Handoko (2014) yang menyatakan Tidak ditemukan pengaruh signifikan dari

variabel kepemilikan institusional terhadap agency cost, baik untuk proksi AC

maupun AC2, hal ini konsisten dengan penelitian Aga Nugroho Saputro dan

Muchamad Syafruddin (2012) yang menyatakan bahwa Kepemilikan institusi

tidak berpengaruh terhadap agency cost yang diukur dengan ATO (rasio

perputaran asset). Kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap agency cost

yang diukur dengan OGA (operating general and administrasi).

Berdasarkan penjelasan di atas akan diuji hipotesis:

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agency Cost yang diukur

dengan administrative expense rate.
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2.10.2. Pengaruh Terhadap Proporsi Dewan Komisaris Independen

Terhadap Biaya Keagenan (Agency Cost)

Wardhani dalam Handoko (2014) menyebutkan bahwa dewan direksi

dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau

strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang dan

peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi

monitoring dari kebijakan direksi. Berdasarkan perspektif agensi, fungsi

monitoring sangat krusial dalam melimitasi tindakan oportunis agen dan

mereduksi biaya keagenan. Terkait dengan fungsi pengawasan dan pemberian

nasihat tersebut, maka dewan komisaris dengan ukuran yang lebih besar akan

mampu menjalankan fungsinya dengan lebih baik, sehingga agency cost akan

menurun.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jesica Handoko

(2014) yang menyatakan temuannya menunjukkan beberapa pengaruh signifikan

yaitu ditemukan pengaruh signifikan (dengan tingkat signifikansi 5%) dari

variabel struktur hutang untuk long-debt to asset serta pengaruh signifikan dari

variabel dewan komisaris terhadap Agency cost (AC). Sedangkan pada penelitian

Aga Nugroho Saputro dan Muchamad Syafruddin (2012) di temukan

Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap agency cost yang diukur

dengan ATO (rasio perputaran asset). Komposisi dewan komisaris berpengaruh

signifikan terhadap agency cost yang diukur dengan OGA (operating general and

administrasi).

Berdasarkan penjelasan di atas akan diuji hipotesis:

H2 : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agency Cost

yang diukur dengan administrative expense rate.
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2.10.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan institusional, dimana umumnya dapat bertindak sebagai

pihak yang mengawasi perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka

semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat

bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh

manajemen (Faizal, dalam Susanti 2014). Begitu pula menurut Wening (dalam

Susanti, 2014) Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin

besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

Keberadaan institusional justru menurunkan kepercayaan publik terhadap

perusahaan. Akibatnya pasar saham mereaksi negatif yang berupa turunnya

volume perdagangan saham dan harga saham, sehingga menurunkan nilai

pemegang saham. Menurut Wahyudi dan Pawestri (dalam Susanti, 2014)

semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku

opportunistic manajer yang dapat mengurangi agency cost yang diharapkan akan

meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional

yang besar (5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rina Susanti (2014) yang

menemukan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif

terhadap nilai perusahaan, ditolak. Yang berarti bahwa dengan adanya

kepemilikan institusional yang tinggi dapat berdampak pada penurunan harga

saham perusahaan dipasar modal sehingga kepemilikan institusional belum

mampu menjadi mekanisme yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini

konsisten dengan temuan Enggar Fibria Verdana Sari  dan Akhmad Riduwan

(2013) yang menemukan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap

nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas akan diuji hipotesis:

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Nilai Perusahan yang

diukur dengan PBV(price to book value).
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2.10.4. Pengaruh Terhadap Proporsi Dewan Komisaris Independen

Terhadap Nilai Perusahaan

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (good

corporate governance), adanya dewan komisaris independen dalam sebuah

perusahaan diharapkan mampu untuk dapat mengawasi jalannya operasi

perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Menurut penelitian

Enggar Fibria Verdana Sari  dan Akhmad Riduwan (2013) menunjukan

bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai

perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang

dilakukan Bangun dan Vincent (dalam Enggar Fibria Verdana Sari  dan

Akhmad Riduwan, 2013) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris

independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas akan diuji hipotesis:

H4 : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Nilai

Perusahaan yang diukur dengan PBV(price to book value).

2.10.5. Pengaruh Agency Cost Terhadap Nilai Perusahaan

Dalam proses untuk menaikkan nilai perusahaan tidak jarang pihak

manajemen yaitu manajer perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain

yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan

kepentingan pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara manajer dan

pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency

conflict, Konflik yang terjadi antara manajer dan pemegang saham atau disebut

dengan masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme

pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut

sehingga timbul biaya keagenan (agency cost). Hal tersebut terjadi karena manajer

mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai

kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut

akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan
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keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga

menurunkan nilai perusahaan.(Susanti, 2014)

Hal ini seusai dengan penelitian yang dilakukan Haryanti (2011) yang

menemukan bahwa Agency cost dengan proksi kepemilikan saham oleh insider

(INSD), berpengaruh negatif signifikan pada tingkat signifikansi terhadap nilai

perusahaan. Agency cost dengan proksi rasio aktiva yang dapat dijaminkan

(Collas), berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Agency cost dengan proksi rasio aliran kas bebas (FCF), berpengaruh positif

signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa keuangan perbankan

yang terdaftar di BEI tahun 2005 – 2010.

Berdasarkan penjelasan di atas akan diuji hipotesis:

H5 : Agency Cost berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan yang di ukur dengan

PBV(price to book value).
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Gambar 2.2
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