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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Keuangan

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen Keuangan merupakan kegiatan perusahaan yang berhubungan

dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau

mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan

utama perusahaan. Menurut Sutrisno (2012:3) pengertian manajemen keuangan

adalah :

“Semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha

mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha

untuk menggunakan dan mengalokasi dana tersebut secara efisien”

Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2013:4) definisi manajemen

keuangan adalah :

“Keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk

mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana

tersebut”

Berdasarkan pengertian diatas dapat dapat disimpulkan manajemen

keuangan adalah suatu aktivitas perusahaan yang tujuannya untuk mendapatkan

dana dan keuntungan untuk perusahaan. Aktivitas-aktivitas usaha yang dilakukan

oleh perusahaan diantaranya berkaitan dengan pengalokasian dana dan

pengelolaan keuangan yang dikelola oleh perusahaan tersebut secara efektif dan

efisien.

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi manajemen keuangan dari suatu perusahaan itu sendiri adalah salah

satu fungsi utama yang sangat penting dalam perusahaan,disamping fungsi-fungsi

lainnya. Fungsi utama dalam manajemen keuangan menurut Sutrisno (2012:5)

terdapat tiga fungsi utama dalam manajemen keuangan yaitu :
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1. Keputusan Investasi

Keputusan investadi adalah masalah bagaimana manajer keuangan

harus mengalokasikan dana dalam bentuk-bentuk investasi yang akan

dapat mendatangkan keuntungan dfimasa yang akan datang.

2. Keputusan Pendanaan

Keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan

dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis

bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi

serta kegiatan usahanya.

3. Keputusan Dividen

Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh

perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu dividen ini

merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan leh pemegang

saham.

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan

Didalam mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar,manajer

perlu menentukan tujuan dan sasaran yang digunakan dalam memberikan

penilaian yang efesien bagi keputusan keuangan perusahaan.Tujuan manajemen

keuangan menurut Fahmi (2013:4) yaitu :

1. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan

2. Untuk menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali

3. Untuk memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan

datang.

Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:4) mengenai tujuan

manajemen ialah sama dengan tujuan perusahaan yaitu :

“Memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan yang ada saat

ini”
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Jadi dapat disimpulkan tujuan manajemen keuangan yang dilakukan oleh

manajer keuangan yaitu untuk memaksimalkan profit dimasa sekarang dan

mengurangi risiko perusahaan di masa sekarang  juga di masa yang akan datang.

2.2 Investasi

2.2.1 Pengertian Investasi

Investasi  merupakan kegiatan mendapatkan manfaat yang lebih banyak

dimasa yang akan datang. Secara umum aset investasi terbagi menjadi dua,yaitu

aset riil dan aset finansial. Contohnya aset riil adalah rumah, tanah dan emas.

Sedangkan, aset finansial biasanya hanya berupa kertas yang merupakan bukti

kepemilikan kita. Contoh investasi antara lain saham, deposito, reksadana,

obligasi, tabungan, emas, properti, dan lainnya. Untuk memperoleh gambaran

yang lebih jelas mengenai investasi,berikut definisi dari para ahli :

Definisi Investasi menurut Tandelilin (2010:2)

“Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh

sejumlah keuntungan di masa datang”.

Menurut Halim yang dikutip oleh Fahmi, Irham dan Hadi (2011:4)

“Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana

pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimana

mendatang”.

Menurut Jogiyanto (2012:5)

“Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di

dalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu”.

Dengan penjelasan menurut para ahli diatas maka investai dapat

disimpulkan sebagai penanaman modal yang dilakukan pada saat ini dengan

tujuan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang dalam jangka waktu

yang panjang.
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2.2.2 Tujuan Investasi

Secara umum tujuan investasi yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang

lebih besar dari sebelum investasi. Menurut Fahmi, Irham dan Hadi (2009:6)

ada beberapa tujuan seseorang ingin melakukan investasi,diantaranya yaitu :

1. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut,

2. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan

(profit actual),

3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham,

4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

2.2.3 Tipe-tipe Investasi

Menurut Fahmi dan Hadi (2011:7) Terdapat dua tipe investasi yaitu :

1. Investasi Langsung

Investasi langsung (direct investment) adalah mereka yang memiliki

dana dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung

suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik

melalui para perantara atau berbagi cara lainnya.

2. Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung (indirect investment) adalah mereka yang

memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan

tidak terlibat secara langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup

hanya dengan memegang dalam bentuk saham aau obligasi.

2.2.4 Faktor Terjadinya Investasi

Faktor-faktor terjadinya  suatu investasi menurut Murni (2009:58) adalah

sebagai berikut :

a) Perkembangan tingkat bunga

Bila tingkat bunga naik,investasi menurun.Sebaiknya bila tungkat

bunga turun investasi meningkat.Kondisi ini terjadi karena

investasi selalu bertujuan untuk mencari laba di masa depan (profit

motive).
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b) Perkembangan teknologi

Kemajuan teknologi akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi

biaya dalam berproduksi. Turunnya biaya produksi mendorong

keinginan untuk memperluas usaha dan melakukan investasi.

c) Ekspektasi kegiatan di masa depan

Perkiraan atau ramalan keadaan perekonomian masa depan suatu

Negara akan sangat menentukan kondisi investasi saat ini. Di

samping perkiraan ekonomi, kondisi perkembangan politik yang

terjadi di suatu Negara juga sangan mempengaruhi perkembangan

investasi.

2.2.5 Risiko Investasi

Setiap  melakukan kegiatan yang di dalamnya memliki tujuan tidak akan

lepas dari risiko,di dalam pasar modal sendiri risiko pasti akan selalu ada salah

satu contohnya dalam jual beli saham. Dalam melakukan investasi seseorang akan

berhadapan dengan risiko di dalam investasi itu sendiri. Berikut penjelasan risiko

menurut Tandelilin (2010:10) :

“Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang
berbeda dengan return harapan.Secara spesifik , mengacu pada
kemungkinan realisasi return aktual lebih rendah dari return
minimum yang diharapkan”.

Menurut Tandelilin (2010:104) dalam  teori  portofolio  modern  telah

diperkenalkan  bahwa  risiko  investasi  total  dapat  dipisahkan  menjadi  dua  jenis

risiko yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis:

1. Risiko Sistematis

Merupakan  risiko  yang  berkaitan  dengan  perubahan  yang  terjadi  di

pasar secara keseluruhan. Perubahan pasar tersebut akan mempengaruhi

variabilitas return  suatu  investasi. Risiko  sistematis  merupakan  risiko

yang  tidak dapat didiversikasi.

2. Risiko Tidak Sistematis

Risiko tidak  sistematis (unsyysematic  risk) atau  dikenal  dengan  risiko

spesifik  (risiko  perusahaan)  adalah  risiko  yang  tidak  terkait  dengan
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perubahan  pasar  secara  keseluruhan.Risiko  perusahaan  lebih  terkait

pada perubahan  kondisi  mikro  perusahaan  penerbit  sekuritas. Dalam

manajemen portofolio  disebutkan  bahwa  risiko  perubahan  bisa

diminimalkan  dengan melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio.

2.3 Pasar Modal

2.3.1 Pengertian Pasar Modal

pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka

panjang yang bisa diperjual belikan,yang membedakan pasar modal dengan pasar

lain yaitu dalam hal komoditas yang diperjual belikan baik dalam bentuk utang

ataupun modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan di

pasar modal seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan

berbagai produk derivatif seperti opsi (put atau call).Menurut Sutrisno

(2012:300) pasar modal yaitu :

“ Pasar yang berkaitan dengan penyediaan dana-dana yang

berjangka panjang.Pasar modal dan industri sekuritas merupakan

salah satu indikator untuk menilai perekonomian suatu negara

apakah berjalan baik atau tidak.”

Sedangkan definisi pasar modal menurut Tandelilin (2010:26) yaitu :

“Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara

memperjual belikan sekuritas.”

2.3.2 Peran dan Manfaat Pasar Modal

Menurut Matalena dan Malinda (2011:2) pasar modal memiliki peranan

dan manfaat bagi para investor dan beberapa emiten diantaranya :

1. Pasar modal sebagai wahana pengalokasian dana secara efisien.

2. Pasar modal memungkinkan alternatif investasi.

3. Pasar modal memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan

yang sehat dan berprospek baik.
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4. Pasar modal merupakan pelaksanaan manajemen perusahaan secara

professional dan transparan.

5. Pasar modal menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi secara nasional.

2.3.3 Jenis Pasar Modal

Penjualan saham oleh perusahaan yang go public kepada masyarakat bisa

dilakukan denan berbagai cara sesuai dengan jenis pasar dan sekuritas yang akan

dijual. Jenis-jenis pasar tersebut menurut Sutrisno (2012:303) ada beberpa

macam,yaitu :

1. Pasar Perdana atau Primary Market

Pasar perdana adalah penawaran saham dri perusahaan yang menerbitkan

saham atau emiten keada investor selama waktu yang ditentukan oleh

pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar

sekunder. Dari pengertian ini bisa dikatakan bahwa pada saat pertama kali

menjual sahamnya perusahaan tidak bisa menjual secara langsung

sahamnya ke bursa, melainkan harus menjual kepada masyarakat.

2. Pasar Sekunder atau Secondary Market

Pasar sekunder adalah jual beli surat berharga yang dilakukan di lantai

bursa. Bila pada pasar perdana harga saham ditentukan bersama antara

emiten dan penjamin emisi, maka pada pasar sekunder harga yang terjadi

tergantung dari permintaan dan penawaran leh pembeli dan penjual efek.

3. Bursa Paralel atau Over the Counter Market

Bursa parallel sering disebut sebagai over the counter market menurut

PakDes 1987, merupakan suatu sistem perdagangan efek yang

terorganisasi di luar bursa efek resmi, dalam bentuk pasar sekunder yang

diatur dan dilaksanakan leh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek

dengan diawasi dan dibina oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Bursa

Paralel ini untuk menampung perusahaan-perusahaan yang tidak bisa

masuk ke bursa efek karena persyaratan tidak terpenuhi .
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2.3.4 Instrumen-instrumen Pasar Modal

Instrumen pasar modal merupakan suatu bukti kepemilikan modal dari

lembaga yang mengeluarkannya yang dapat diperjualbelikan.Bentuk instrumen

pasar modal disebut efek, Menurut UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar

Modal,efek adalah setiap surat pengakuan hutan,surat berharga

komersial,saham,obligasi,sekuritas kredit, tanda bukti hutang, setiap right, waran,

opsi, atau derivative dari efek, atau setiap instrument yang ditetapkan sebagai

efek.Menurut Darmadji, Tjiptono dan Fakhruddin (2012:2) instrumen yang

diperdagangkan di pasar modal sebagai berikut :

1. Saham

Saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seserang

atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.

2. Obligasi

Obligasi adalah surat berharga yang menunjukan bahwa penerbit

obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki

kewajiban untuk membayar bunga sacara berkala, dan kewajiba

melunasi pokk utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak

pembeli obligasi tersebut.

3. Waran (warrant)

Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga

yang sudah ditentukan.

4. Right

Right adalah surat berharga yang memberikan hak kepada

pemegangnya untuk menukarkan (exercise) menjadi saham biasa.

5. Reksadana

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat

pemodal kecil dan pemodal yang memiliki banyak waktu dan keahlian

untuk menghitung risiko atas investasi mereka.

6. Opsi

Opsi merupakan sebuah kontrak anara dua pihak di mana pihak yang

membeli kontrak (disebut Taker) mempunyai hak, tetapi bukan
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kewajiban untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu instrument

yang menjadi dasar dari kontrak tersebut.

7. Kontrak Berjangka (futures)

Kontrak berjangka adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu

underlying (dapat berupa indeks, saham, obligasi, dll) di masa yang

akan datang.

2.4 Saham

2.4.1 Pengertian Saham

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang

paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan

ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham

merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham

mampu memberikan tingkat keuntungan yang menariku. (http://www.idx.co.id/

/saham.aspx)

Menurut Tandelilin (2010:31), saham  biasa (common stock) menyatakan

kepemilikan suatu  perusahaan. Saham biasa adalah sertifikat yang  menunjukkan

bukti kepemilikan suatu perusahaan. Menurut Kamaludin (2011:234), saham

dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau

badan dalam suatu perusahaan. Para pemegang  saham  biasa (common  stock)

suatu  perusahaan  adalah  para  pemilik residu  perusahaan  itu  secara  kolektif

mereka  memiliki  perusahaan  dan menanggung risiko akhir yang berkaitan

dengan pemilikan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa saham adalah tanda bukti

keikutsertaan dalam permodalan perusahaan dan memiliki sebagian kekayaan

perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham

tersebut. Seseorang yang memiliki sebagian sahamnya diperusahaan tersebut

,maka dia juga merupakan bagian dari pemilik perusahaan tersebut.
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2.4.2   Jenis-Jenis Saham

Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang dikenal oleh publik yaitu

saham biasa (Common stock) dan saham istimewa (preference stock).

Menurut Irham Fahmi (2012:81)

1. Saham biasa (common stock) adalah suatu surat berharga yang dijual

oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar,

yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan

membeli penjualan saham terbatas atau tidak,yang selanjutnya di akhir

tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden.

2. Saham Istimewa (preference stock) adalah suatu surat berharga yang

dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah,

dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya akan memperoleh

pendapatan tetap dalam bentuk deviden yang akan diterima setiap

kuartal.”

Saham biasa memiliki kelebihan dibandingkan saham preferen terutama

diberi hak untuk ikut dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dan rapat

umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang otomatis memberikan

wewenang kepada pemegangnya untuk ikut serta dalam menentukan berbagai

kebijakan perusahaan. Menurut Irham Fahmi (2012:82) saham biasa juga

memiliki beberapa jenis yaitu :

a. Blue Chip-Stock (Saham Unggulan)

Saham unggulan adalah saham dari perus ahaan yang dikenal secara

nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan . dan manajemen yang

berkualitas.

b. Growth Stock

Growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan

pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham- saham lain, dan

karenanya mempunyai PER yang tinggi.

c. Defensive Stock (saham-saham defensif)
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Saham-saham defensif adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam

masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan

deviden, pendapatan, dan kinerja pasar.

d. Cyclical Stock

Cyclical Stock adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat

saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu.

e. Seasonal Stock

Seasonal stock adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi

yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah

rendah atau negatif. Ini biasanya dipakai untuk membeli saham pada

perusahaan pengeboran.

2.4.3 Harga Saham

Harga saham yang berlaku di pasar modal biasanya ditentukan oleh para

pelaku pasar yang sedang melangsungkan perdagangan sahamnya. Dengan harga

saham yang ditentukan otomatis perdagangan saham di bursa efek akan

berjalan.Menurut definisi Sunariyah (2011:180) harga saham yaitu ;

“Harga saham ditentukan dan dibentuk oleh mekanisme pasar

modal”

Menurut Abdul Halim (2005:31)

“Harga saham adalah nilai bukti penyertaan modal pada

perseroan terbatas yang telas listed di bursa efek,dimana

saham tersebut telah beredar.Harga saham dapat juga

didefinisikan sebagai harga yang dibentuk dari interaksi

antara para penjual dan pembeli saham yang dilatar belakangi

oleh harapan mereka terhadap keuntungan perusahaan”

2.4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham

Harga saham berkaitan dengan kesehatan keuangan perusahaan. Ketika

penghasilan perusahaan naik, keyakinan investor juga akan tinggi, maka harga
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sahampun biasanya naik. Jika perusahaan mengalami kerugian atau tidak

mencapai target yang diharapkan harga saham biasanya jatuh.

Menurut Weston dan Brigham (2004:24), bahwa harga saham

perusahaan tergantung pada faktor-faktor berikut :

1. proyeksi laba per saham,

2. waktu diperolehnya laba,

3. tingkat risiko dari proyeksi laba,

4. proporsi utang perusahaan terhadap equitas (DER),

5. kebijakan pembagian dividen (DPR).

Disamping itu ditentukan juga oleh kondisi perusahaan yang bersangkutan

artinya makin baik kinerja perusahaan, makin tinggi laba, makin besar keuntungan

yang dinikmati pemegang saham dan makin besar pula kemungkinan harga saham

naik. Selain kinerja perusahaan, prospek, dan perkembangan industri dimana

perusahaan berada, kondisi mikro dan makro ekonomi juga mempengaruhi harga

suatu saham.

2.5 Return

Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk

berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas investasi yang dilakukan investor.

Definisi return menurut Fahmi dan Hadi (2009:151) adalah :

“Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan,individu dan institusi
dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya”.
Sedangkan menurut Tandelilin (2007:49), definisi return adalah sebagai

berikut:

“Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi dan juga

merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas

investasi yang dilakukannya”.

Menurut Irham Fahmi dan Yovi Lavianti (2009:151) return adalah ;

“keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu dan institusi

dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Dari ketiga definisi

tersebut maka penulis berpendapat bahwa return merupakan

tingakat pengembalian berupa keutungan atas investasi yang telah
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dilakukan atau ditanamkan dan investor berani mengambil resiko

atas investasinya”

Menurut Dermawan Sjahrial (2008:69) pengembalian (return) terdiri dari :

a. Pengembalian yang terealisasi (Realized Return) merupakan pengembalian

yang telah terjadi.Pengembalian yang teralisasi dihitung berdasarkan

data historis. Pengembalian yang terealisasi penting karena digunakan

sebagai salah satu pengukur kinerja   dari   perusahaan. Pengembalian

historis   ini   juga   berguna   sebagai   dasar penentuan  pengembalian

yang  diharapkan  (Expected  Return)  dan  risiko  di  masa datang.

b. Pengembalian  yang  diharapkan  (Expected  Return)  merupakan

pengembalian  yang diharapkan   akan   diperoleh   oleh   investor   di

masa   mendatang.   Berbeda   dengan pengembalian   yang   terealisasi

yang   sifatnya   telah   terjadi,   pengembalian   yang diharapkan sifatnya

belum terjadi.

2.5.1 Return Saham

Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari investor atas

investasinya.Return menurut Menurut Fahmi dan Hadi (2009:151) adalah:

“Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu dan institusi

dari hasil kebijakan investasi yang  dilakukannya”

Sedangkan saham Menurut Pandji Anoraga dan Piji Pakarti (2008:54),

adalah sebagai berikut:

“Saham merupakan tanda persyaratan tanda penyertaan modal pada

suatu perusahaan terbatas. Dengan memiliki saham suatu

perusahaan, investor dapat memperoleh keuntungan seperti

mendapatkan dividen, capital gain serta keuntungan non-financial

lainnya, seperti kebanggaan dan kekuasaan memperoleh hak suara

dalam menentukan jalannya perusahaan”.

Berdasarkan ke dua pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa return

saham adalah tingkat pengembalian atau keuntungan berupa dividen, capital gain
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serta keuntungan non-financial lainnya atas investasi  atau penyertaan modal yang

telah dilakukan oleh investor.

Return saham menurut Jogiyanto (2010:107) adalah hasil yang diperoleh

dari investasi. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi maupun

return ekspektasi yang belum terjadi namun diharapkan akan terjadi di masa

mendatang.

Menurut Irham Fahmi (2012:86) beberapa pengukuran return realisasi yang

banyak digunakan adalah return total,return relatif,return kumulatif, dan return

yang disesuaikan.Return total yang dianggap telah mewakili return secara

keseluruhan dari suatu investasi pada periode tertentu. Return total merupakan

pengembalian dari capital gain (loss) dan yield sebagai berikut:

Capital gain atau capital loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang

relatif dengan harga perode yang lalu. Adapun bentuk rumus dari capital gain

adalah : (Irham Fahmi,2012:86)

Keterangan :

Cg = Capital gain

Pit = Harga saham akhir periode

Pit-1 = Harga saham akhir periode sebelumnya

Yield merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga

invetasi periode tertentu dari suatu investasi.Untuk saham, yield adalah presentase

deviden terhadap harga saham periode sebelumnya.Adapun rumus yield adalah

(Dermawan Sjahrial, 2008:70)

Return = Capital Gain (Loss) + Yield

(2.1)

Cg = Pit - Pit-1

Pit-1

(2.2)

Yield = Dt

Pt-1

(2.3)
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Dt = Deviden Kas yang dibayarkan

Pt-1 = Harga Saham Periode Sebelumnya

2.6 Abnormal Return

Menurut (Kuntorowati dan Agustanto, 2000) Abnormal Return merupakan

selisih dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return

normal merupakan return ekspektasi atau return yang diharapkan”

Sedangkan Menurut Husnan (2009:269),

“Abnormal return adalah selisih antara tingkat keuntungan

sebenarnya dengan tingkat keuntungan yang diharapkan”

Sehingga perhitungan Abnormal Return (AR) dapat dihitung dengan rumus

berikut ini ;

Dimana :

AR  i, t :  abnormal return saham pada hari ke – t

Ri,  t : Return sesungguhnya yang terjadi untuk saham i pada periode

untuk peristiwa ke - t

E(Ri,t) : Return ekspektasi saham ke-i untuk periode peristiwa ke -t

Return sesungguhnya  merupakan return yang  terjadi  pada  waktu  ke-t

yang  merupakan  selisih  harga  sekarang  relatif  terhadap  harga  sebelumnya

atau dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Sumber: Jogiyanto (2003:434)

Sedangkan return ekspektasi merupakan return yang harus diesimasi .

Mengestimasi return ekspektasi menggunakan model estimasi sebagai berikut :

1. Mean-Adjusted Model

AR i, t = Ri, t – E(Ri,t)

(2.3)

Pi,t- Pi,t-1

Pi,t-1

(2.4)
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Model  disesuaikan  rata-rata  (mean-adjusted  returns)  ini  menganggap

bahwa return ekspektasi  bernilai  konstan  yang  sama  dengan  rata-rata return

realisasi sebelumnya selama periode estimasi Jogiyanto (2003:434). Formulanya

adalah sebagai berikut:

(2.5)

Sumber: Tandelilin (2010)

Dimana :

ARi,t = Return tak normal sekuritas i pada hari t

Ri,t = Return aktual sekuritas i pada hari t

Rt = Rata-rata return sekuritas i selama sekian hari sebelum hari t

2. Market-Adjusted Model

Model  disesuaikan-pasar  (market-adjusted  model)  menganggap  bahwa

penduga  yang  terbaik  untuk  mengestimasi return suatu  sekuritas  adalah

return indeks  pasar  pada  saat  tersebut Jogiyanto  (2003:445).  Dengan

menggunakan model   ini,   maka   tidak   perlu   menggunakan   periode

estimasi,   karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return

indeks pasar, persamaannya adalah:

(2.6)

Sumber: Tandelilin (2010)

ARi,t = Return tak normal sekuritas i pada hari t

Ri,t = Return aktual sekuritas i pada hari t

RM,t = Return pasar pada hari t

3.   Market Model

Perhitungan return ekspektasi  dengan  model  pasar  (market  model)
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ini dilakukan  dengan  dua  tahap,   yaitu  (1)  membentuk  model ekspektasi

dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi dan (2) menggunakan

model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi di periode jendela

Jogiyanto (2003:439).  Model  ekspektasi  dapat  dibentuk  menggunakan  teknik

regresi OLS (Ordinary Least Square) dengan persamaan sebagai berikut:

Sumber: Jogiyanto (2003:440)

R¡,j = Return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j

αi = Intercept untuk sekuritas ke-i

βi = Koefisien slope yang merupakan Beta dari sekuritas ke-i

RM,j = Return indeks pasar

ɛi,j = Kesalahan residu sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j

2.7 Indeks Harga Saham

Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan

harga saham.Dengan adanya indeks harga saham , kita dapat mengetahui trend

pergerakan saham saati ini, apakah sedang naik ,stabil atau turun. Keputusan

investor memilih suatu saham sebagai objek investasinya membutuhkan data

historis terhadap pergerakan saham yang beredar di bursa. Baik secara individual,

kelompok, maupun gabungan.Mengingat transaksi investasi saham terjadi pada

setiap saham dengan variasi permasalahan yang sangat rumit dan berbeda-beda,

pergerakan harga saham memerlukan identifikasi dan penyajian informasi dan

bersifat spesifik. (Sunariyah,2011:136).

Di Bursa Efek Indonesia ada berbagai jenis harga saham,Berikut diantaranya jenis

jenis indeks harga saham menurut Sunariyah (2011:137) adalah sebagai berikut:

R¡,j = αi+βi.RM,j+ ɛi,j

(2.7)
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1. Indeks Harga Saham Individual

Indeks  harga saham  individual  menggambarkan  suatu  rangkaian

informasi  historis  mengenai  pergerakan  harga  masing-masing  saham, sampai

pada tanggal tertentu. Biasanya pergerakan harga saham tersebut disajikan  setiap

hari,  berdasarkan  harga  penutupan  di bursa  pada  haritersebut. Indeks tersebut

disajikan untuk periode tertentu. Yang dalam hal ini mencerminkan suatu nilai

yang berfungi sebagai pengukuran kinerja suatu saham di bursa efek.Di Indonesia

indeks harga saham untuk pertama kalinya, diperkenalkan pada tanggal 15 April

1983 dan mulai dicantumkan dalam kurs efek harian sejak tanggal 18 April 1983.

Pada mulanya hanya merupakan indeks harga saham individual, mengingat

jumlah emiten yang mencatatkan sahamnya di bursa masih relatif sedikit. Indeks

ini untuk pertama kalinya ditentukan sebesar 100%, dengan dasar harga pertama

adalah harga perdana.

2.Indeks Harga Saham Gabungan (Composite Stock Price Index)

-Seluruh Saham

Indeks Harga Saham Gabungan Seluruh Saham menggambarkan suatu

rangkaian informasi   historis   mengenai   pergerakan   harga   saham gabungan

seluruh saham, sampai pada tanggal tertentu. Indeks harga saham  gabungan

seluruh  saham  adalah suatu  nilai  yang digunakan untuk  mengukur  kinerja

gabungan  seluruh  saham  yang  tercatat  disuatu  bursa  efek.  Maksud  dari

gabungan  seluruh  saham  ini  adalah kinerja saham yang dimasukan dalam

perhitungan seluruh saham yang tercatat di bursa tersebut.

- Indeks Harga Saham Kelompok

Indeks  Harga  Saham  Kelompok  menggambarkan  suatu  rangkaian

informasi historis mengenai pergerakan harga saham kelompok suatu saham,

sampai pada tanggal tertentu. Indeks Harga Saham Kelompok adalah suatu nilai

yang digunakan untuk mengukur kinerja kelompok saham yang tercatat di suatu

bursa efek. Indeks harga saham gabungan kelompok saham di Indonesia ada dua

yaitu:

a.   Indeks LQ 45
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Indeks ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi, yang diseleksi

melalui  beberapa  kriteria  pemilihan.  Selain  penilaian  atas likuiditas,  seleksi

atas  saham-saham  tersebut  mempertimbangkan kapitalisasi pasar. Bursa efek

Indonesia  secara  rutin  memantau  perkembangan kinerja komponen saham yang

masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 ini. Penggantian saham akan dilakukan

setiap enam bulan sekali. Apabila terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria

seleksi indeks LQ 45  maka saham tersebut dikeluarkan dari perhitungan indeks

dan diganti dengan saham lain yang memenuhi kriteria. Tandelilin (2010:87)

Kriteria-kriteria berikut digunakan untuk memilih ke 45 saham yang masuk dalam

indeks LQ 45. Masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar

regular   (rata-rata   nilai   transaksi   selama   12   bulan terakhir). Urutan

berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar selama 12 bulan

terakhir). Telah tercatat di BEI selama paling sedikit 3 bulan. Kondisi   keuangan

dan   prospek   pertumbuhan   perusahaan frekuensi dan jumlah hari transaksi di

pasar keuangan.

b. Jakarta Islamic Index

Jakarta Islamic index terdiri dari 30 saham yang dipilih dari saham-

saham  yang  sesuai  dengan  syariah  islam.  Penentuan  kriteria pemilihan  saham

dalam  Jakarta  Islamic  index  melibatkan  pihak dewan pengawas syariah PT

Danareksa Investment Management. Jakarta Islamic index dimaksudkan untuk

digunakan sebagai tolok ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja suatu

investasi pada saham   dengan   basis   syariah.   Melalui   indeks   diharapkan

dapatmeningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasisecara

syariah.

2.8 Pasar Efisien

Konsep pasar yang efisien dalam Tandelilin (2010:219) lebih ditekankan

pada aspek informasi, artinya pasar yang efisien adalah pasar dimana harga semua

sekuritas   yang   diperdagangkan   telah   mencerminkan   semua   informasi

yang  tersedia.  Dalam  hal  ini,  informasi  yang  tersedia  baik  informasi  di

masa  lalu (misalkan  laba  perusahaan  tahun  lalu),  maupun  informasi  saat  ini

(misalkan rencana   kenaikan   dividen   tahun   ini),   serta   informasi   yang
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bersifat   sebagai pendapat/opini rasional yang beredar di pasar yang bisa

mempengaruhi perubahan harga (misal, jika banyak investor di pasar berpendapat

bahwa harga saham akan naik,  maka  informasi  tersebut  nantinya  akan

tercermin  pada  perubahan  harga saham yang cenderung naik).

Dalam    kaitannya    dengan    efisiensi pasar    modal, Fama    (1970)

sebagaimana   dikutip   oleh Husnan   (2005:265),   mengklasifikasikan

informasi  menjadi  tiga  tipe,  yaitu:  (i)  perubahan  harga  di  waktu  yang  lalu

(past  price  changes),  (ii)  informasi  yang  tersedia  kepada  publik  (public

information),  (iii) informasi  yang  tersedia  baik  kepada  publik    maupun  tidak

(public  and  private information). Macam  bentuk  atau  tingkatan  untuk

menyatakan  efisiensi  pasar modal dijelaskan oleh Fahmi dan Hadi (2009:185)

sebagai berikut:

1.   Efisiensi Bentuk Lemah (Weak Form)

Hipotesis   pasar   modal   bentuk   lemah   menyatakan   bahwa   harga

saham mencerminkan  semua  informasi  yang  ada  pada  catatan  harga  di

waktu  lalu. Bila tingkat efisiensi bentuk lemah ini tercapai, berarti tidak seorang

investor pun   mendapat   keuntungan   di   atas   normal   (abnormal   return),

dengan mempelajari   gerakan   harga-harga   sekuritas   historis   untuk

memprediksi gerakan  dan  arah  harga  sekuritas  pada  periode  yang  akan

datang  karena gerakan harga sekuritas tersebut bersifat acak (random walk),

sehingga sangat sulit memprediksi arah perubahan harga periode yang akan

datang.

2.   Efisiensi Bentuk Setengah Kuat (Semi Strong Form)

Hipotesis  pasar  dalam  bentuk  setengah  kuat  menyatakan  bahwa

harga-harga bukan hanya mencerminkan harga-harga di waktu lalu, tetapi semua

informasi yang  dipublikasikan.  Informasi  publik  akan  tercermin  ke  dalam

harga  saham secara cepat dan tidak bias. Investor tidak akan dapat memperoleh

keuntungan di  atas  normal  (abnormal  return),  dengan  membeli  saham  atas

dasar  suatu publikasi.

3.   Efisiensi Bentuk Kuat (Strong Form)

Hipotesis  pasar  modal  efisien  dalam  bentuk  kuat  menyatakan  bahwa
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semua informasi yang relevan yang tersedia tercermin dalam harga saham. Jadi

baik informasi   yang   telah   dipublikasikan   maupun   yang   belum

dipublikasikan (private  information)  akan  tercermin  dalam  harga

saham.Dalam keadaan  seperti  ini  tidak  seorang  investor  pun  dapat

memperoleh  abnormal  return (excess return) dengan menggunakan informasi

apapun.

2.9 Volume Perdagangan

Volume perdagangan merupakan ukuran besarnya volume saham tertentu

yang diperdagangkan.Menurut Hadianto dan Setiawan (2007:83) volume

perdagangan saham adalah jumlah penawaran saham dan permintaan saham di

pasar. Menurut Husnan (2005:344) kegiatan dalam volume yang sangat tinggi di

suatu bursa akan ditafsirkan sebaga tanda pasar akan membaik (bullish).

Peningkatan volume perdagangan dibarengi dengan peningkatan harga merupakan

gejala yang makin kuat akan kondisi yang membaik.Jika penurunan harga disertai

dengan tekanan jual yang juga besar , pergerakan dapat disimpulkan akan

melemah.

Menurut Husnan (2005:54), mengukur kegiatan perdagangan saham yang

dilihat melalui indikator Trading Volume Activity (TVA), digunakan untuk

melihat apakah investor individual menilai laporan informative dalam arti apakah

informasi tersebut membuat keputusan perdagangan diatas keputusan

perdagangan normal.Hasil perhitungan TVA mencerminkan perbandingan antara

jumlah saham yang diperdagangkan dengan jumlah saham yang beredar dalam

suatu periode tertentu.Menurut Foster (1986) dalam Husnan (2005:55) TVA

dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut :

TVAit = ∑Saham perusahaan i yang diperdagangkan pada waktu t

∑Saham perusahaan i yang tercatat di BEI

(2.8)
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Setelah TVA saham masing-masing diketahui kemudian dihitung rata-rata volume

perdagangan relative saham sampel dengan cara :

(2.9)

n = Jumlah waktu pengamatan

TVA = Volume perdagangan relative saham

XTVA = Rata-rata volume perdagangan relative saham

2.10 Anomali Pasar

2.10.1 Pengertian Anomali Pasar

Anomali adalah suatu bentuk fenomena yang ada dipasar,meskipun

hipotesis pasar efisien telah menjadi konsep yang dapat diterima di bidang

keuangan, namun pada kenyatannya beberapa penelitian menunjukkan adanya

kejadian yang bertentangan disebut anomali pasar.Seperti yang telah di

definisikan oleh Gumanti (2011:342) sebagai berikut :

“Suatu keajadian (peristiwa) yang dapat dieksploitasi untuk

menghasilkan abnormal return/profits.”

2.10.2 Jenis-jenis Anomali

Ada beberapa macam anomali yang dikenal dalam teori   keuangan,   dikenal

sedikitnya   empat   macam   anomali   pasar Gumanti (2011:343) yaitu sebagai

berikut:

1. Anomali peristiwa

a) Analysts' Recommendation yaitu semakin banyak analis

merekomendasi untuk membeli saham, semakun tinggi peluang

harga akan turun.

b) Insider Trading yaitu semakin banyak yang dibeli oleh

insiders, semakin tinggi kemungkinan harga akan naik.
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c) Listing adalah harga sekuritas cenderung naik setelah

perusahaan mengumunkan akan melakukan pencatatan saham

di Bursa

d) Value Line Rating Change yaitu harga sekuritas akan terus naik

setelah Value Line menempatkan sekuritas pada kelompok

nomor 1.

2. Anomali Musiman

a) January yaitu harga sekuritas cenderung naik dibulan Januari

, khususnya di hari-hari pertama (awal bulan).

b) Week-end yaitu Harga sekuritas cenderung naik hari jum’at

dan turun hari senin.

c) Time of Day yaitu harga sekuritas cenderung naik di 45 menit

pertama dan 15 menit terakhir perdagangan.

d) End of Mont yaitu harga sekuritas cendeung naik di hari-hari

akhir tiap bulan.

e) Seasonal yaitu saham perusahaan dengan penjualan musiman

tinggi cenderung naik selama musim ramai.

f) Holidays yaitu ditemukan return positif pada hari terakhir

sebelum liburan.

3. Anomali Perusahaan

a) Size adalah return pada perusahaan kecil cenderung lebih

besar walaupun sudah disesuaikan dengan risiko.

b) Closed-end Mutual Funds yaitu return pada close-end funds

yang dijual dengan potongan cenderung lebih tinggi.

c) Neglect yaitu perusahaan yang tidak diikuti oleh banyak

analis cenderung menghasilkan return yang lebih tinggi.

d) Institutional Holding yaitu perusahaan yang dimiliki oleh

sedikit institusi cenderung memiliki return lebih tinggi.
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4.Anomali Akuntansi

a) P/E yaitu saham dengan P/E ratio rendah cenderung memiliki

return yang lebih tinggi.

b) Earning Surprise yaitu saham dengan capaian earning lebih

tinggi dari yang diperkirakan diumumkan cenderung terus

mengalami peningkatan harga.

c) Price/Sales yaitu jika rasio price to sales nya rendah, saham

perusahaan cenderung berkinerja lebih baik.

d) Price/Book yaitu price to book nya rendah, saham perusahaan

cenderug berkinerja lebih baik.

e) Dividend Yield yaitu jika yield dividen-nya tinggi, saham

perusahaan cenderung berkinerja lebih baik.

f) Earning Momentum yaitu saham perusahaan yang tingkat

pertumbuhan earningnya meningkat cenderung berkinerja lebih

baik.

2.11 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian sebelumnya yang telah menemukan fenomena January

effect,dimana di bulan januari biasanya terdapat return tertinggi dibandingkan

bulan-bulan lainnya biasanya terjadi pada saham yang nilainya kecil (small stock)

Tandelilin (2010: 230).

2.11.1 Abnormal return saham pada January effect

Pada penelitian terdahulu yang meneliti harga saham terhadap January

effect diantaranya yaitu, Luluk As’adah (2009) pada penelitiannya

menyimpulkan bahwa abnormal return tidak signifikan,ini menunjukkan bahwa

tidak terdapat January effect pada penelitiannya.Sedangkan penelitian yang

dilakukan Indah Fitriyani dan aaMaria M. Ratna Sari (2013) hasil analisis

penelitian menunjukkan bahwa abnormal return signifikan maka fenomena

January effect terjadi di Bursa Efek Indonesia.
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2.11.2 Volume perdagangan pada January effect

Pada penelitian terdahulu yang meneliti volume perdagangan terhadap

January effect diantaranya,Farinha dan Basilio (2006) dan Luluk As’sadah

(2009), pada penelitian-penelitian berikut menyimpulan bahwa volume

perdagangan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap January effect.

Penelitian yang menguji mengenai January effect telah dilakukan oleh

banyak peneliti.Hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 diantaranya

sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rangkuman penelitian- penelitian terdahulu

Judul Penelitian dan

Peneliti

Variabel

Penelitian

Alat Analisis Hasil

JANUARY EFFECT AT

THE CZECH CAPITAL

MARKET

“Prague stock exchange in

the period of 2007-2010”

(Jan LUHAN, Veronika N

OVOTNá, Vladěna OBRO

Vá,2011)

Capital market,

stock exchange,

prediction,

January effect,

weekend effect,

verification

t-statistics,

return of the

month

Dari penelitian tersebut

didapatkan hasil January

effect ditemukan pada

tahun 2007

Return Seasonality-

January Effect (Study

Case:The Bucharest

Stock Exchange,January

2002-December 2010)

(Professor Ion Stancu,Phd

and Liviu Geambasu,Phd ,

2012)

January effect,

efek ukuran

perusahaan, excess

return, return

musiman, volume

perdagangan

saham,risk-

adjusted expexted

return

average daily

excess return,

standard

deviation, beta,

first order

autocorrelation,

Student t-

Hasil yang diperoleh di

pasar modal dari Bucharest

yaitu ditemukannya

keberadaan january effect

dilihat dari

excess return yang lebih

tinggi dibulan Januari di

bandingkan dengan excess

return di bulan yang lain .



35

dan juga ditemukan volume

perdagangan yang lebih

tinggi pada bulan Januari.

January Effect In Stock

Returns: Evidence From

Emerging Markets 1998-

2012(Penelitian ini

menyelidiki keberadaan

efek Januari di Brasil,

Shanghai, India, Argentina

dan Turki),

(Dr. Sevin Guler,2013)

January

effect,Abnormal

stock return

Power ratio

method

Hasil menunjukkan

adanya Januari efek di

Cina,Argentina dan

Turki.

Analisis January Effect

Pada Kelompok Saham

Indeks LQ45 di Bursa

Efek Indonesia Tahun

2009-2011

(Indah Fitryani dan Maria

M Ratna Sari,2013)

January

effect,Return

Saham,Abnormal

Return,Trading

Volume Activity

Uji One Way

Anova

Penelitian menunjukkan

bahwa melihat return

saham dan abnormal

return maka terjadi

january effect di Bursa

Efek Indonesia

Pengaruh January Effect

Dan Rogalksi Effect

Terhadap Abnormal

Return Saham Dan

Trading Volume Activity

(Studi Pada Perusahaan

LQ45 yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia

periode 2011-2012),

(Karina Maliasari,2013)

January

Effect,Rogalski

Effect,Abnormal

Return, Trading

Volume

Activity,LQ45

Stock price

index

Moment

Correlation

test,Kruskall-

wallos

test,Paired

sample t-

test,dan

wilcoxon

Signed Rank

Test.

Dari penelitian tersebut

Hasil menunjukan bahwa

tidak terjadi rogalski

effect pada saham indeks

LQ4 ditahun 2011

maupun 2012 tetapi

January effect tetap

terjadi pada saham

indeks LQ45 ditahun

2012
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Analisis January Effect

Di Pasar Modal

Indonesia tahun 2012

(Fitri Aprilia Sari dan Eka

Ardhani sysdyani,2014,E-

Jurnal Akuntansi

Universitas Udayana

6.2,hal 237-248,ISSN:

2302-8556)

January

Effect,Return

Saham

Uji One Way

Anova

Hasil dari penelitian

yaitu menunjukan bawa

tidak terdapat perbedaan

return saham bulan

januari dengan bulan

selain januari,sehingga di

pasar modal Indonesia

tidak terjadi Januarry

effect.

Sumber : Dari berbagai jurnal
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2.1 Gambar

Bagan Kerangka Pemikiran

= Diteliti

= Tidak Diteliti

Pasar  Modal

Investasi

Real assetsFinancial assets

Saham Bluechip Indeks LQ45

Efficient Market Hypothesis

Anomali Kalender

January Effect

Volume Perdagangan

Abnormal return

Abnormal Return
Bulan Desember

Abnormal Return
Bulan Januari

Volume
Perdagangan
Bulan Januari

Volume
Perdagangan

Bulan Desember
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2.12 Hipotesis

Sebelum melaksanakan penelitian ini,disusun suatu hipotesis yang akan

diuji. Hipotesis yang disusun ini akan menentukan bentuk analisis statistik yang

diperlukan dalam pengujiannya. maka penulis menetapkan hipotesis penelitian

sebagai berikut :

H1  :  Terdapat perbedaan abnormal return saham di bulan Januari dengan

abnormal return saham dibulan Desember pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek

Indonesia periode 2010-2015.

H2  :  Terdapat perbedaan volume perdagangan saham di bulan Januari dengan

volume perdagangan saham dibulan Desember pada perusahaan LQ45 di Bursa

Efek Indonesia periode 2010-2015.


