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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Pasar Modal 

Kebutuhan dunia usaha terhadap permodalan setiap saat cenderung 

menunjukan jumlah yang semakin bertambah. Terjadinya pertambahan 

permintaan permodalan ini ditunjukan dengan semakin meningkatnya 

kebutuhan untuk aktivitas produksi. Maka untuk memudahkan kegiatan 

produksi tersebut pemerintah bersama lembaga ekonomi lainnya 

menyelenggarakan kegiatan pasar modal. Menurut Suwardjono (2005) pasar 

modal adalah sarana untuk mempertemukan pengguna dana dengan penyedia 

dana (pemodal) serta sarana untuk memperjual belikan surat-surat berharga 

khususnya saham. Sedangkan menurut Husnan (2003) : 

“Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang 

maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public 

authorities, maupun perusahaan swasta.”  

 

Dengan lebih spesifik Sundjaja dan Barlian (2003) menjabarkan definisi dari 

pasar modal menjadi 2 (dua) definisi yaitu dalam arti sempit pasar modal 

merupakan kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka 

panjang. Dalam arti luas: 
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a. Pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang 

terorganisasi termasuk bank-bank komersil dan semua perantara 

dibidang keuangan serta surat-surat berharga jangka panjang dan 

pendek.  

b. Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-

lembaga yang memperdagangkan saham, obligasi, hipotek, dan 

tabungan serta deposito berjangka. 

 

Pasar modal mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan 

tetapi yang kepentingannya saling mengisi, yaitu calon pemodal (investor) 

disatu pihak dan emiten yang membutuhkan dana melalui perdagangan 

instrumen keuangan jangka panjang, seperti saham, obligasi dan reksadana. 

Adapun menurut Rusdin (2006) investor adalah pihak yang menanamkan 

modalnya dalam bentuk efek di bursa efek dengan membeli atau menjual 

efek tersebut. Sedangkan emiten merupakan badan usaha (perseroan terbatas) 

yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau menerbitkan obligasi 

untuk mendapatkan utang dari para investor di Bursa Efek.  

Keberadaan pasar modal di suatu negara bisa menjadi acuan untuk 

melihat tentang bagaimana dinamisnya bisnis negara yang bersangkutan 

dalam menggerakan berbagai kebijakan ekonominya. Banyak manfaat yang 

dapat diperoleh masyarakat maupun pemerintah dengan adanya pasar modal. 

Manfaat tersebut antara lain menyediakan sumber pembiayaan jangka 

panjang bagi dunia usaha sekaligus melakukan alokasi dana secara optimal. 
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Kedua, pasar modal memberikan wahana investasi bagi masyarakat. Ketiga, 

sebagai indikator ekonomi suatu negara. Keempat, dengan adanya pasar 

modal masyarakat dapat ikut memiliki perusahaan. Terakhir pasar modal 

akan meningkatkan keterbukaan dan profesionalisme serta menciptakan 

lapangan kerja (Putri & Purwanto, 2012). 

Sundjaja dan Barlian (2003) membedakan pasar modal kedalam 2 

(dua) bagian yaitu pasar perdana dengan pasar sekunder. Pasar perdana 

adalah pasar bagi efek yang pertama kali diterbitkan dan ditawarkan dalam 

pasar modal, sedangkan pasar sekunder adalah pasar bagi efek yang sudah 

ada dan diperdagangkan dalam pasar modal. 

 

2.1.2 Investasi  

Menurut PSAK Nomor 13 tahun 2011 investasi adalah suatu aktiva 

yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (accretion of 

wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, deviden, dan 

uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi 

perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui 

hubungan perdagangan.  

Widjaja dan Mahayuni (2009) yang menyatakan bahwa alasan utama 

seseorang melakukan investasi adalah untuk mempersiapkan masa depan 

sedini mungkin dengan perencanaan kebutuhan yang disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan saat ini. Proses investasi menunjukkan bagaimana 

pemodal melakukan investasi dalam sekuritas, yaitu sekuritas apa yang akan 
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dipilih, seberapa banyak investasi tersebut dan kapan investasi tersebut 

dilakukan. Proses pencarian keuntungan dengan melakukan investasi ini 

adalah sesuatu yang membutuhkan analisis dan perhitungan mendalam 

dengan tidak mengesampingkan prinsip kehati-hatian (prudent principle). 

Pentingnya sikap kehati-hatian ini merupakan modal penting bagi investor. 

Keputusan investasi dimulai dengan identifikasi peluang investasi. 

Manajer keuangan harus membantu perusahaan dalam 

mengidentifikasi dan memutuskan berapa banyak yang akan diinvestasikan 

dalam tiap investasinya (Brealey, 2008). Risiko dalam suatu investasi dapat 

diartikan sebagai profitabilitas tidak tercapainya tingkat keuntungan yang 

diharapkan, atau kemungkinan return yang diterima meyimpang dari yang 

diharapkan. Makin besar penyimpangan tersebut berarti makin besar 

risikonya. Menurut Riyanto (2001) risiko investasi mengandung arti bahwa 

return di waktu yang akan datang tidak dapat diketahui, tetapi hanya dapat 

diharapkan. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua menurut Halim 

(2005), yaitu:  

a. Investasi pada aset-aset finansial (financial assets). Investasi sektor 

financial adalah jenis investasi yang penanaman modalnya berupa 

instrumen-instrumen keuangan di pasar modal maupun pasar uang. 

Instrumen-intrumen itu seperti saham, obligasi, dan sebagainya. 

b. Investasi pada aset-aset riil (real assets). Investasi sektor real adalah 

jenis investasi dengan pengadaan aset-aset. Contohnya seperti tanah, 

bangunan, mesin dan sebagainya. 
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Investasi dalam aset keuangan dapat berupa investasi langsung dan 

investasi tidak langsung (Hartono, 2003).  

a. Investasi langsung, dapat dilakukan dengan membeli aset keuangan 

dari suatu perusahaan baik melalui perantara atau dengan cara yang 

lain. 

b. Investasi tidak langsung, dilakukan dengan membeli saham dari 

perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang 

menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke 

publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan 

kedalam portofolionya. 

 

2.1.2.1 Saham  

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta 

dalam suatu perseroan terbatas. Bagi perusahaan yang bersangkutan, 

yang diterima dari hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam di 

dalam perusahaan tersebut selama hidupnya, meskipun bagi pemilik 

saham sendiri itu bukanlah merupakan penanaman yang permanen, 

karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya 

(Riyanto, 2001).  

Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang 

paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan 

perusahaan ketika memutuskan melakukan pendanaan perusahaan. 

Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal 
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seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas (Martalena, 2011). Dengan menyertakan modal 

tersebut maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan 

perusahaan, klaim atas aset perusahaan dan berhak hadir atau 

mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  

 

2.1.2.1.1. Saham preferen 

Saham jenis ini biasanya menjadi metode yang 

bermanfaat dalam pendanaan merger dan situasi khusus tertentu 

lain. Seperti halnya utang, saham preferen menjanjikan serangkaian 

pembayaran tetap kepada para investor dan dengan pengecualian 

yang relatif jarang, saham preferen dibayar secara penuh dan tepat 

waktu. Akan tetapi, saham preferen secara legal merupakan 

sekuritas ekuitas. Hal ini karena pembayaran saham preferen 

berada dalam kebijaksanaan direksi. Satu-satunya kewajibannya 

adalah bahwa tidak ada dividen yang bisa dibayarkan pada saham 

biasa hingga saham preferen dibayar.  

Saham preferen memiliki daya tarik khusus bagi bank, 

karena regulator memungkinkan bank mengumpulkan saham 

preferen dan saham biasa ketika menghitung apakah mereka 

memiliki modal ekuitas yang memadai. Menurut Brealey (2008) 

saham preferen memberikan para pemegangnya beberapa hak 

istimewa yang menjadikannya lebih senior/lebih diprioritaskan 
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daripada pemegang saham biasa. Hak istimewa adalah mempunyai 

prioritas dalam pendapatan untuk menuntut aset saat likuidasi atau 

hak prioritas dalam pendapatan maupun aset lebih dahulu daripada 

saham biasa (Sundjaja dan Barlian, 2003). Karena itu, perusahaan 

biasanya tidak menerbitkan saham preferen dalam jumlah banyak.  

 

2.1.2.1.2. Saham biasa  

Pemegang saham biasa kadang-kadang disebut “residual 

owner” sebab mereka hanya menerima sisa setelah seluruh 

tuntutan atas pendapatan dan aset telah dipenuhi. Menurut Sundjaja 

dan Barlian (2003) kepemilikian saham biasa pada suatu 

perusahaan dapat berbentuk: 

a. Kepemilikan saham pribadi (privately owned stock), semua 

saham biasa dari perusahaan yang dimiliki secara individu. 

b. Kepemilikan saham tertutup (closely owned stock), semua 

saham biasa dari perusahaan yang dimiliki sebuah grup 

kecil investor seperti keluarga. 

c. Kepemilikan saham publik (publicity owned stock), saham 

biasa perusahaan yang telah dimiliki oleh publik. 

Kepemilikannya biasanya oleh sebuah grup besar yang 

tidak ada hubungan antara individu dan (atau) suatu 

lembaga. 
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2.1.2.2 Obligasi  

Obligasi merupakan surat tanda utang jangka panjang dari 

emiten yang menerbitkan. Jangka waktu obligasi bervariasi dan 

umumnya adalah jangka panjang sekitar 5 sampai 20 tahun. Obligasi 

adalah salah satu investasi yang lebih menguntungkan karena biasanya 

bunganya lebih tinggi dari deposito (Martalena, 2011). Perusahaan 

yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar 

bunga secara regular sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan 

serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo kecuali untuk jenis 

obligasi callable bond, yaitu obligasi yang memberi penerbitnya hak 

untuk menebus sebagian atau seluruh obligasi tersebut dengan harga 

yang telah disepakati pada tanggal sebelum jatuh tempo.  

Penerbit obligasi akan membayar seluruh utangnya pada saat 

jatuh tempo sesuai dengan nominal (par value atau face value) 

obligasi tersebut. Surat utang ini dikeluarkan dengan tujuan menarik 

dana dari masyarakat yang dapat digunakan untuk pembiayaan 

perusahaan atau oleh pemerintah untuk keperluan anggaran belanja 

(Rusdin, 2006).  

Keuntungan obligasi menurut Martalena (2011): 

a. Memberikan pendapatan tetap (fixed income) berupa kupon. 

Hal ini merupakan ciri utama obligasi, dimana pemegang 

obligasi akan mendapatkan pendapatan berupa bunga secara 

rutin selama waktu berlakunya obligasi.  
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b. Capital gain. Selain penghasilan kupon, pemegang obligasi 

dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya. Jika ia 

menjual lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya maka 

tentu saja pemegang obligasi tersebut mendapatkan selisih 

yang disebut dengan capital gain.  

c. Dapat dikonversi menjadi saham (untuk obligasi konversi). 

d. Memiliki hak klaim pertama pada saat emiten dilikuidasi. 

Risiko yang ada pada obligasi, yaitu: 

a. Gagal bayar, risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon 

obligasi. Walaupun jarang terjadi, namun dapat saja suatu 

ketika penerbit obligasi tidak mampu membayar baik bunga 

maupun pokok obligasi. 

b. Risiko tingkat suku bunga (interest rate risk), pergerakan 

harga obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga, 

artinya jika suku bunga naik maka harga obligasi akan turun, 

sebaliknya jika suku bunga turun maka harga obligasi akan 

naik. 

c. Capital loss, obligasi yang dijual sebelum jatuh tempo dengan 

harga yang rendah dari harga belinya. 

d. Callability, sebelum jatuh tempo, emiten mempunyai hak 

untuk membeli kembali obligasi yang diterbitkan. Obligasi 

demikian biasanya akan ditarik kembali pada saat suku bunga 

secara umum menunjukan kecenderungan menurun. Jadi, 
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pemegang obligasi yang memiliki persyaratan callability 

berpotensi merugi apabila suku bunga menunjukan 

kecenderungan menurun.  

 

2.1.2.3 Reksadana  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 reksadana 

diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio 

efek oleh manajer investasi yang telah mendapat ijin dari Bapepam-

LK. Reksadana merupakan alternatif investasi bagi masyarakat 

pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki 

banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi 

mereka (Martalena, 2011).  

 Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana 

dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk 

melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan 

yang terbatas. Selain itu reksadana diharapkan dapat meningkatkan 

peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. 

Reksadana merupakan investasi yang menguntungkan dan tidak 

memerlukan modal yang besar. Disebut menguntungkan karena 

reksadana dikelola oleh pihak yang ahli dalam bidang investasi yaitu 

manajer investasi. Sumber dana yang digunakan dalam investasi 
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reksadana bersifat kolektif, sehingga masyarakat berdana terbatas juga 

dapat ikut serta dalam berinvestasi. 

Jenis reksadana yang dapat dimiliki oleh masyarakat menurut 

Putri & Purwanto (2012) ada empat antara lain reksadana pasar uang 

yaitu reksadana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang 

seperti efek-efek utang yang berjangka kurang dari satu tahun. 

Reksadana pendapatan tetap yaitu reksadana yang melakukan investasi 

sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam 

efek bersifat utang seperti obligasi. Ketiga, reksadana saham yaitu 

reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari 

portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas (saham). 

Terakhir, reksadana campuran yaitu reksadana yang melakukan 

invesasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang alokasinya tidak 

termasuk di dalam kategori reksadana pendapatan tetap dan reksadana 

saham. 

 

2.1.3 Pendanaan  

Keputusan pendanaan suatu perusahaan berkaitan dengan 

keputusan tentang bentuk komposisi pendanaan yang akan 

dipergunakan oleh perusahaan. Tidak selamanya suatu perusahaan 

terus menerus memiliki dana yang cukup untuk membiayai segala 

kegiatan operasional perusahaan. Ketika suatu perusahaan perlu 

mendapatkan dana, perusahaan itu dapat mengundang para investor 
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untuk menanamkan modal sebagai ganti bagian laba di masa depan, 

atau menjanjikan untuk melunasi kas investor beserta tingkat bunga 

tetapnya. Ini berarti sumber pendanaan mempunyai peranan penting 

bagi tercapainya tujuan perusahaan. Menurut De Angelo & Masulis 

(1980) dalam Komariah et al (2010) menyatakan bahwa pendanaan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Apabila pendanaan didanai 

melalui utang, peningkatan tersebut terjadi akibat efek tax deductive. 

Artinya, perusahaan yang memiliki utang akan membayar bunga 

pinjaman yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan dapat 

memberi manfaat bagi pemegang saham. Selain itu, penggunaan dana 

eksternal akan menambah pendapatan perusahaan yang nantinya akan 

digunakan untuk kegiatan investasi yang menguntungkan bagi 

perusahaan. Hal ini akan meningkatkan harga saham perusahaan. 

Apabila kita melihat laporan posisi keuangan suatu perusahaan 

perlu dikemukakan adanya modal abstrak dan modal konkret 

(Riyanto, 2001). Modal abstrak bersifat tetap sedangkan modal 

konkret bersifat berubah-ubah. Maka selain menggambarkan adanya 

modal konkret dan modal abstrak, dari laporan posisi keuangan juga 

akan tampak 2 (dua) gambaran modal, yaitu bahwa laporan posisi 

keuangan di satu pihak menunjukan modal menurut bentuknya 

(sebelah debit) yang disebut modal aktif dan di lain pihak menurut 

sumbernya atau asal nya (sebelah kredit) yang disebut modal pasif. 
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Modal aktif menggambarkan bentuk-bentuk seluruh dana yang 

ditanamkan dalam perusahaan. Sedangkan modal pasif 

menggambarkan sumber-sumber dana diperoleh. Berdasarkan fungsi 

bekerjanya aset dalam perusahaan modal aktif dibedakan menjadi 

modal kerja dan modal tetap. Perbedaan fungsional antara modal 

kerja dan modal tetap ialah: 

a. Jumlah modal kerja lebih fleksibel yaitu lebih mudah 

diperbesar atau diperkecil disesuaikan dengan kebutuhannya. 

Sedangkan modal tetap tidak fleksibel sehingga tidak dapat 

disesuaikan. 

b. Susunan modal kerja akan berubah sesuai dengan kebutuhan, 

sedangkan modal tetap relatif permanen dalam jangka waktu 

tertentu. 

c. Modal kerja mengalami proses perputaran dalam jangka 

waktu yang pendek sebaliknya dengan modal tetap yang 

memiliki proses perputaran dalam jangka waktu yang 

panjang.  

Ditinjau dari lamanya penggunaan, Sundjaja dan Barlian (2003) 

membedakan modal pasif menjadi 2 (dua) bagian yaitu jangka 

panjang dan modal jangka pendek. Maka dapat dibedakan bahwa: 

a. Modal yang digunakan untuk jangka panjang/tidak terbatas 

waktunya adalah modal sendiri dan merupakan modal dengan 

pendapatan tidak tetap. 
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b. Modal yang digunakan untuk jangka waktu tertentu/terbatas 

waktunya adalah modal asing dan merupakan modal dengan 

pendapatan tetap. 

Modal sendiri atau sering disebut dengan modal badan usaha 

yang modalnya berasal dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan modal 

asing atau yang lebih dikenal dengan modal kreditur merupakan utang 

bagi perusahaan yang bersangkutan. Harahap (2004) mengemukakan 

bahwa modal dapat berubah naik dan berubah turun. Kenaikan dalam 

modal berasal dari: 

a. Investasi dalam perusahaan oleh pemilik. 

b. Hasil bersih dari seluruh hasil dan biaya yang diakui selama 

periode itu. 

c. Transfer yang bukan timbal balik ke perusahaan dari yang 

bukan pemilik (pemberian dan sumbangan). Modal bisa juga 

naik karena penyesuaian periode sebelumnya. 

Penurunan dalam modal berasal dari: 

a. Transfer dari perusahaan pemilik.  

b. Rugi bersih suatu periode. Modal bisa juga turun karena 

penyesuaian periode sebelumnya.  

 

2.1.3.1 Modal Sendiri 

Menurut Riyanto (2001) modal sendiri pada dasarnya adalah 

modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di 
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dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tentu lamanya. Tidak 

seperti modal pinjaman yang harus dibayar pada tanggal tertentu di 

masa yang akan datang, modal sendiri diharapkan tetap dalam 

perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas (Sundjaja dan 

Barlian, 2003). Untuk menentukan kebijaksanaan modal maka 

perusahaan berpedoman pada rentabilitas modal sendiri, sebab dengan 

memperhatikan rentabilitas modal sendiri dapat diketahui berapa 

tingkat laba yang diperoleh dari modal. 

Menurut Riyanto (2001) rentabilitas modal sendiri adalah 

perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal 

sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan 

laba tersebut di lain pihak. Pengaruh perubahan rentabilitas ekonomi 

terhadap rentabilitas modal sendiri pada berbagai tingkat penggunaan 

modal asing, dapat dikatakan suatu perusahaan yang menggunakan 

modal asing lebih besar akan memperoleh kenaikan rentabilitas modal 

sendiri yang lebih besar daripada perusahaan lain yang mempunyai 

jumlah modal asing yang lebih kecil.  

Rentabilitas ekonomi merupakan suatu perbandingan antara 

laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan 

untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. 

Rentabilitas ekonomi sering pula dimaksudkan sebagai kemampuan 

suatu perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya 

untuk menghasilkan laba (Riyanto, 2001). 
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Bagi perusahaan pada umumnya, rentabilitas lebih penting 

dibandingkan dengan masalah laba karena laba yang besar bukan 

merupakan ukuran bahwa perusahaan tersebut dapat bekerja dengan 

efisien atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rentabilitas 

modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan dengan modal 

sendiri yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan keuntungan. 

 

2.1.3.2 Modal Asing 

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan 

yang sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan, dan bagi 

perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan “utang” 

yang pada saatnya harus dibayar kembali (Riyanto, 2001). Modal asing 

dibagi kedalam 3 golongan: 

a. Modal asing/utang jangka pendek 

Adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama satu 

tahun. Sebagian besar utang jangka pendek terdiri dari kredit 

perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat 

menyelenggarakan usahanya. 

b. Modal asing/utang jangka menengah 

Adalah utang yang jangka waktu atau umumnya adalah lebih 

dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun. Kebutuhan 

membelanjai usaha dengan jenis kredit ini dirasakan karena 

adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan kredit 
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jangka pendek di satu pihak dan juga sukar untuk dipenuhi 

dengan dana yang berasal dari jangka panjang. 

c. Modal asing/utang jangka panjang 

Adalah utang yang jangka waktunya adalah panjang, umunya 

lebih dari 10 tahun. Utang jangka panjang ini umumnya 

digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan atau 

modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal untuk 

keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. 

Modal pinjaman, termasuk semua pinjaman jangka panjang 

yang diperoleh perusahaan. Pemberi dana umumnya meminta 

pengembalian yang relatif lebih rendah, karena mereka memperoleh 

risiko yang paling kecil atas segala jenis modal jangka panjang. 

 

2.1.4 Teori Struktur Modal 

Menurut Riyanto (2001) struktur modal adalah perimbangan atau 

perbandingan antara modal asing (jangka panjang) dengan modal sendiri. 

Penentuan komposisi struktur modal suatu perusahaan berkaitan dengan 

keputusan pendanaan yang dilakukannya. Dasar keputusan pendanaan 

berkaitan dengan pemilihan sumber dana dan penggunaan dana yang 

diperoleh. Pemilihan sumber dana bisa berasal dari pihak eksternal maupun 

internal. Sedangkan penggunaan dana bisa untuk investasi, pembelian aset 

untuk mendukung aktivitas operasi perusahaan dan lainnya. 
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Penelitian secara teoritis dan empiris menyatakan bahwa struktur 

modal optimal bagi perusahaan ada dalam suatu sebaran (Sundjaja dan 

Barlian, 2003). Pengertian struktur modal optimal pada kondisi ini tidak 

melengkapi seorang manajer keuangan dengan metodologi khusus yang dapat 

digunakan untuk menentukan struktur modal optimal perusahaan. Riyanto 

(2001) mengemukakan struktur modal optimal didasarkan pada dua konsep 

yaitu :  

a. Konsep hati-hati yaitu mendasarkan pada aturan struktur finansial 

konservatif vertikal dimana dalam mencari struktur modal yang 

optimal menghendaki perusahaan dalam keadaan bagaimanapun 

jangan mempunyai jumlah utang yang lebih besar dari jumlah 

modal sendiri atau dengan kata lain debt ratio jangan lebih besar 

dari 50 %.  

b. Mendasarkan pada konsep cost of capital  maka struktur modal 

yang optimum adalah struktur modal yang dapat meminimumkan 

biaya penggunaan modal rata-rata (average cost of capital). 

Struktur yang optimal suatu perusahaan harus berada pada 

keseimbangan antara risiko dan pengembalian yang memaksimumkan harga 

saham (Brigham dan Houston, 2010). Perusahaan dalam menentukan struktur 

modalnya pasti bertujuan untuk meminimalkan biaya modal yang akan 

dikeluarkan, karena biaya ini secara potensial akan mengurangi pembayaran 

deviden tunai kepada para pemegang saham. Kombinasi pemilihan struktur 

yang optimal merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh 
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perusahaan karena kombinasi pemilihan struktur modal tersebut akan 

mempengaruhi juga tingkat biaya modal (cost capital) yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Dalam hal ini Sartono (2001) telah mengemukakan tiga teori 

struktur modal yaitu: 

a. Pendekatan laba bersih  

Mengasumsikan bahwa investor mengkapitalisasi atau menilai 

perusahaan dengan tingkat kapitalisasi yang konstan dan perusahaan 

dapat meningkatkan jumlah utangnya dengan tingkat biaya dengan 

tingkat biaya utang yang konstan pula.  

b. Pendekatan laba operasi 

Mengasumsikan bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda 

terhadap penggunaan utang oleh perusahaan. Pendekatan ini melihat 

bahwa biaya modal rata-rata tertimbang konstan berapapun tingkat 

utang yang digunakan perusahaan dan menunjukan bahwa total 

penilaian perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya.  

c. Pendekatan tradisional 

Mengasumsikan bahwa hingga satu leverage tertentu, risiko 

perusahaan tidak mengalami perubahan sehingga baik tingkat biaya 

utang maupun tingkat kapitalisasi relatif normal. Tetapi setelah 

leverage atau rasio utang tertentu, biaya modal meningkat. 

Pendekatan tradisional menyelidiki bahwa perusahaan sejak semula 

dapat menurunkan biaya modalnya dan menaikan total nilai dengan 

mempengaruhinya. 
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Beberapa teori keuangan mencoba menjelaskan tentang struktur modal 

seperti pecking order hypothesis dan trade-off hypothesis. Namun 

kenyataannya, sulit bagi perusahaan untuk menentukan suatu struktur modal 

yang terbaik dalam suatu komposisi pendanaan yang tepat. Banyak faktor 

yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menentukan struktur 

modal yang optimal seperti stabilitas penjualan, struktur aktiva, leverage 

operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap 

manajemen, sikap pemberi pinjaman, kondisi pasar, kondisi internal 

perusahaan, dan fleksibilitas keuangan (Weston dan Brigham, 2001). Selain 

itu kebijakan struktur modal melibatkan trade off antara risiko dan tingkat 

pengembalian. 

 

2.1.5 Utang  

Kebijakan utang sebuah perusahaan dimana keputusan akan 

penggunaan utang harus bertujuan untuk memaksimalkan kemakmuran dari 

pemilik perusahaan bukan untuk memaksimalkan profit. FSAB 

mendefinisikan kewajiban (utang) dalam rerangka konseptualnya sebagai 

berikut (SFAC No.6, prg.35) 

“Liabilities are probable future sacrifices of economic benefits arising 

from present obligations of particular entity to transfer assets or 

provide service to other entities in the future as a result of past 

transactions or events.” 
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(Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang 

cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha 

untuk mentransfer aset atau menyediakan/menyerahkan jasa kepada 

kesatuan lain dimasa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian 

masa lalu).  

Liabilitas menurut PSAK 57 adalah kewajiban kini entitas, timbul dari 

peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar 

sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Menurut Munawir 

(2004) utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak 

lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau 

modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa utang perusahaan merupakan sumber dana atau 

modal sementara perusahaan yang berasal dari kreditor yang harus dibayar 

kembali pada waktu atau periode tertentu.  

Penelitian Yaniatie & Nicken (2010) menunjukan semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan maka akan semakin rendah utang yang digunakan 

untuk kegiatan pendanaan. Hal ini berkaitan dengan pecking order theory, 

yang menyatakan bahwa dalam kegiatan pendanaan perusahaan akan 

menggunakan dana internal yang berasal dari retained earning terlebih 

dahulu baru kemudian menggunakan dan eksternal (utang dan ekuitas). 

Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi akan menggunakan 

utang lebih kecil karena perusahaan mampu menyediakan dana yang cukup 

melalui retained earning.   



31 

 

Bertambahnya utang, baik utang lancar maupun utang jangka panjang 

merupakan sumber dana. Bertambahnya utang berarti adanya tambahan dana 

yang diterima oleh perusahaan yang bersangkutan (Riyanto, 2001).  

Tiga sifat utang menurut Harahap (2004), yaitu: 

a. Kewajiban itu benar ada 

b. Kewajiban itu tidak dapat dihindarkan 

c. Kejadian yang mewajibkan perusahaan telah terjadi. 

Menurut Suwardjono (2005) secara umum dapat dikatakan bahwa kewajiban 

mempunyai tiga karakteristik utama yaitu:  

a. Pengorbanan manfaat ekonomik masa datang 

Untuk dapat disebut dengan kewajiban, suatu objek harus memuat 

suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan 

kesatuan usaha untuk melunasi, melaksanakan dengan cara 

mengorbankan manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa datang. 

Pengorbanan manfaat ekonomik diwujudkan dalam bentuk transfer 

atau penggunaan aset kesatuan usaha. Cukup pasti di masa datang 

mengandung makna bahwa jumlah rupiah pengorbanan dapat 

ditentukan dengan layak.   

b. Keharusan sekarang untuk mentransfer aset 

Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomik 

masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Pengertian 

“sekarang” dalam hal ini mengacu pada dua hal yaitu waktu dan 

adanya. Waktu yang dimaksud adalah tanggal pelaporan, artinya pada 
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tanggal laporan posisi keuangan jika perlu atau jika dipaksakan 

pengorbanan sumber ekonomik harus dipenuhi karena keharusan untuk 

itu telah ada.    

c. Timbul akibat transaksi masa lalu 

Transaksi atau kejadian masa lalu yang dimaksud adalah transaksi 

yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Jadi untuk 

memenuhi definisi kewajiban, keharusan sekarang harus didahului 

transaksi atau kejadian masa lalu.  

Kenaikan dalam utang muncul dari: 

a. Transaksi pertukaran dimana utang dibebankan 

b. Transfer antara perusahaan dan pemiliknya (pengumuman deviden) 

c. Transfer yang bukan timbal balik dengan pihak di luar pemilik yang 

menimbulkan utang.  

Pada saat perusahaan memutuskan menggunakan utang maka akan 

timbul biaya utang. Biaya utang tersebut dikategorikan sebagai risiko 

keuangan (financial risk) yang bersifat tetap karena meskipun perusahaan 

dalam keadaan kesulitan keuangan, perusahaan harus tetap membayar biaya 

tersebut. Gitman (2006) mendefinisikan risiko keuangan sebagai risiko dari 

perusahaan karena tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Karena itu 

perusahaan yang memiliki tingkat penggunaan utang yang tinggi memiliki 

risiko keuangan yang tinggi juga. Rasio yang digunakan untuk mengukur 

utang adalah rasio leverage. Rasio leverage digunakan untuk mengukur 

hingga sejauh mana perusahaan dapat dibiayai oleh utang 
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Rasio utang yang tinggi menimbulkan ancaman kebangkrutan yang 

memerlukan biaya tetapi juga yang memaksa manajer untuk lebih hati-hati 

dan mengurangi pemborosan uang pemegang saham. Pembiayaan dengan 

utang umumnya akan meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan 

untuk suatu investasi, tetapi utang juga meningkatkan tingkat risiko investasi 

bagi pemilik perusahaan, yaitu para pemegang saham biasa (Brigham dan 

Houston, 2010). 

Periode pengembalian utang perusahaan ada yang kurang dari satu 

tahun dan ada juga yang lebih dari satu tahun. Utang yang pelunasannya 

kurang dari satu tahun biasanya disebut dengan utang jangka pendek 

sedangkan utang yang pelunasannya lebih dari satu tahun disebut utang 

jangka panjang. 

 

2.1.6 Leverage 

Leverage merupakan hasil dari penggunaan dana dengan biaya tetap 

untuk meningkatkan pengembalian kepada pemegang saham. Perubahan 

leverage menghasilkan perubahan dalam tingkat pengembalian dan risiko, 

sebaliknya penurunan leverage menghasilkan penurunan tingkat 

pengembalian dan risiko. Jumlah leverage dalam struktur modal merupakan 

kombinasi dari utang jangka panjang dan ekuitas yang dipertahankan oleh 

perusahaan yang secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat pengembalian  

risiko. Kegunaan leverage menurut Sundjaja dan Barlian (2003) adalah: 
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a. Memungkinkan perusahaan untuk menspesifikasikan pengaruh suatu 

perubahan dalam volume penjualan atas laba bagi saham biasa. 

b. Memungkinkan perusahaan untuk menunjukan hubungan satu sama 

lain antara leverage operasi dan leverage keuangan. 

Perusahaan yang telah berhasil menjalankan konsep leverage maka akan 

mendapatkan sumber dana yang lebih besar dari beban yang ditanggung 

(Madjid dan Ida, 2010). Sumber dana yang dihasilkan oleh perusahaan harus 

dapat dialokasikan terhadap penggunaan aset secara optimal sehingga 

kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik.  

 

2.1.6.1 Operating Leverage 

Leverage operasi berkaitan dengan penjualan perusahaan dan 

laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Leverage operasi merupakan 

biaya tetap yang dapat digunakan untuk memperbesar pengaruh 

perubahan penjualan terhadap laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) 

perusahaan (Sundjaja dan Barlian, 2003). Leverage operasi terjadi 

pada saat perusahaan menggunakan aset tetap dalam operasinya 

(Weston dan Brigham, 2001). Untuk mengukur kepekaan leverage 

operasi digunakan degree of operating leverage (DOL). DOL adalah 

fungsi dari struktur biaya perusahaan dan biasanya didefinisikan dalam 

istilah hubungan antara biaya tetap dengan total biaya menurut 

Damodaran (2001) dalam Susilowati (2010). Melalui DOL, 
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manajemen dapat mengetahui berapa besar perubahan EBIT yang 

disebabkan oleh perubahan penjualan.  

Leverage operasi menurut Sartono (2001) dapat diukur dengan 

rumus: 

     
                         

                              
 

 

Jika perusahaan mempunyai Degree of Operating leverage (DOL) 

yang tinggi, tingkat penjualan yang tinggi akan menghasilkan 

pendapatan yang tinggi. Tetapi sebaliknya jika tingkat penjualan turun 

secara signifikan maka akan mengakibatkan kerugian. Perusahaan 

dengan leverage operasi yang lebih kecil cenderung lebih mampu 

untuk memperbesar leverage keuangan karena ia akan mempunya 

risiko bisnis yang lebih kecil (Brigham dan Houston, 2010).  

 

2.1.6.2 Financial Leverage 

Kebijakan perusahaan dalam mendapatkan modal pinjaman 

dari luar merupakan penerapan dari financial leverage, dimana 

perusahaan mendanai operasinya dengan menggunakan modal 

asing/luar yang yang ditanam oleh investor (Brealey, 2008). Leverage 

keuangan merupakan penggunaan utang dalam meningkatkan laba. 

Leverage keuangan digunakan dengan harapan dapat meningkatkan 

pengembalian ke para pemegang saham biasa. Leverage yang 

menguntungkan (favorable) atau positif terjadi jika perusahaan dapat 
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menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan menggunakan dana 

yang didapat dalam bentuk biaya tetap tersebut. Utang yang terlalu 

besar menghambat inisiatif dan fleksibilitas manajemen untuk 

mengejar kesempatan yang menguntungkan. Menurut Brigham dan 

Houston (2010) seberapa jauh perusahaan menggunakan utang 

(financial leverage) akan memiliki 3 (tiga) implikasi: 

a. Dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang 

saham dapat mempertahanakan kendali mereka atas perusahaan 

tersebut dengan sekaligus membatasi invesatsi yang mereka 

berikan. 

b. Kreditor akan melihat pada ekuitas atau dana yang diperoleh 

sendiri, sebagai suatu batasan keamanan, sehingga semakin 

tinggi proporsi dari jumlah modal yang diberikan pemegang 

saham, maka semakin kecil risiko yang dihadapi kreditor. 

c. Jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai 

dengan dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang 

dibayarkan maka pengembalian dari modal pemilik akan 

diperbesar atau diungkit (leverage). 

Leverage keuangan secara sederhana dapat dilihat melalui rasio 

antara seluruh utang atas total aset (debt to total asset ratio) yang 

mencerminkan berapa banyak perusahaan menggunakan utang dalam 

mendanai asetnya (Weston dan Copeland, 1995). Rasio tersebut 

menyediakan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam 
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mengatasi kondisi pengurangan aset akibat kerugian tanpa mengurangi 

pembayaran bunga kepada kreditor.  

Sartono (2001) merumuskan pengukuran tingkat financial 

leverage sebagai berikut:   

    
                        

                         
 

 

Degree of financial leverage (DFL) adalah rasio antara persentase 

perubahan Earning Per Share (EPS) dibandingkan dengan persentase 

perubahan EBIT. DFL mempunyai implikasi terhadap EPS 

perusahaan. Untuk perusahaan yang mempunyai DFL yang tinggi, 

perubahan EBIT (Earning Before Interest and Taxes) akan 

menyebabkan perubahan EPS yang tinggi. Jika EBIT meningkat, EPS 

akan meningkat secara signifikan, sebaliknya jika EBIT turun, EPS 

juga akan turun secara signifikan. 

Menurut Weston dan Copeland (1986), Siegel dan Shim (1993) 

serta Harahap (1999) dalam Irawansyah (2009) secara teknis financial 

leverage biasanya diukur dengan menggunakan debt to equity ratio 

(DER) atau debt to asset ratio (DAR). Penggunaan sumber 

pembiayaan berupa utang yang berimbas pada financial leverage juga 

akan berpengaruh pada tingkat pendapatan pemilik perusahaan 

perusahaan dalam bentuk earning per share (EPS).  
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a. Rasio Utang terhadap Aset atau Debt to Total Asset Ratio (DAR) 

Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki 

dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi hasil 

persentasenya cenderung semakin besar risiko keuangannya bagi 

kreditor maupun pemegang saham (Sawir, 2001). 

 

    
           

          
       

 

b. Rasio Utang terhadap Modal atau Debt to Equity Ratio (DER) 

Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam 

pendanaan perusahaan dan menunjukan kemampuan modal sendiri 

perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan 

kata lain suatu upaya untuk memperlihatkan dalam format lain 

proporsi relatif dari klaim pemberi pinjaman terhadap kepemilikan 

dan digunakan sebagai ukuran peranan utang menurut Helfert (1996) 

dalam Rum (2005). Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan 

perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham (Sawir, 2010).  

 

    
           

       
       

 

Dari presepektif kemampuan membayar kewajiban jangka 

panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan 
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perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang. Financial 

leverage menunjukan kemampuan perusahaan dalam membayar utang 

dengan equity yang dimilikinya (Adriansyah, 2004). 

 

2.1.7 Risiko dan Return  

2.1.7.1 Risiko  

Sundjaja dan Barlian (2003) mendefinisikan risiko sebagai 

kemungkinan adanya kerugian atau variabilitas pendapatan 

dihubungkan dengan aset tertentu. Risiko sering dihubungkan 

dengan penyimpangan atau deviasi dari outcome yang diterima 

dengan yang diekspektasi. Van Horned an Wachowics, Jr. (1992) 

dalam Hartono (2003) mendefinisikan risiko sebagai variabilitas 

return terhadap return yang diharapkan. Risiko yang dihadapi oleh 

perusahaan atau pemegang saham biasa dibagi menjadi dua macam 

yaitu risiko bisnis dan risiko keuangan (Sawir, 2001). Risiko bisnis 

adalah risiko dimana perusahaan tidak dapat menutupi biaya-biaya 

operasionalnya. Umumnya semakin besar leverage operasi 

perusahaan (penggunaan biaya tetap) semakin tinggi risiko 

bisnisnya. Perusahaan dengan risiko bisnis yang tinggi cenderung 

mempunyai struktur modal dengan leverage yang kurang tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan dengan risiko bisnis yang rendah 

cenderung mempunyai struktur modal dengan leverage tinggi 

(Sundjaja dan Barlian, 2003). 
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Sedangkan risiko keuangan yaitu semakin besar 

pembiayaan tetap perusahaan (utang) dan saham preferen suatu 

perusahaan dalam struktur modalnya, semakin besar leverage 

keuangan dan risikonya. Risiko keuangan menurut Brigham dan 

Houston (2010) adalah tambahan risiko bagi pemegang saham 

biasa akibat penggunaan leverage keuangan. Risiko keuangan 

tergantung pada keputusan struktur modal yang dibuat oleh 

manajemen dan keputusan tersebut dipengaruhi oleh risiko bisnis 

yang dihadapi perusahaan (Sundjaja dan Barlian 2003). Agar risiko 

mengecil dapat dilakukan diversifikasi. 

Diversifikasi yaitu dengan cara mengkombinasikan atau 

menambah portofolio aset yang mempunyai korelasi negatif 

sehingga variabilitas dari pengembalian atau risiko dapat dikurangi 

(Sundjaja dan Barlian, 2003).  Adapun jenis-jenis risiko yaitu 

sebagai berikut: 

a. Risiko yang dapat didiversifikasi atau risiko tidak 

sistematik. 

Risiko yang bisa dihilangkan dengan diversifikasi disebut 

risiko khas (unique risk). Jika suatu perusahaan mengalami 

unsystematic risk maka kemampuan untuk mengatasinya 

masih akan bisa dilakukan, karena perusahaan bisa 

menerapkan berbagai strategi untuk mengatasinya seperti 

diversifikasi portofolio (Fahmi dan Yovi, 2011). Risiko 
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khas muncul karena banyak bahaya yang mengelilingi 

perusahaan individual terkait dengan perusahaan dan 

mungkin pesaingan langsung. 

b. Risiko yang tidak dapat didiversifikasi atau risiko 

sistematik.  

Risiko sistematis adalah risiko yang tidak bisa di 

diversifikasi atau dengan kata lain risiko yang sifatnya 

mempengaruhi secara menyeluruh (Brigham dan Houston, 

2010). Risiko sistematis menerangkan mengapa saham 

memiliki kecenderungan untuk bergerak bersama, sehingga 

portofolio yang terdiversifikasi baik pun terpapar pada 

pergerakan pasar. Risiko sistematis berasal dari bahaya di 

seluruh perekonomian yang mengancam semua bisnis 

(Brealey, 2008). Koefisien beta adalah pengukuran dari 

risiko yang tidak dapat di diversifikasi yang merupakan 

indeks dari pergerakan pengembalian aset karena adanya 

perubahan dalam pengembalian.  

Adapun jenis lain menurut Fahmi dan Yovi (2011) yaitu risiko 

total (total risk) adalah gabungan dari unsystematic risk dan 

systematic risk. Jadi hasil penjumlahan dari unsystematic risk dan 

systematic risk akan memperoleh total risiko. 
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1. Penilaian risiko  

Risiko dapat dinilai dari sudut perilaku dengan menggunakan 

analisis sensitivitas dan distribusi kemungkinan. Menurut Brealey 

(2008) pendekatan ini dapat menentukan tingkat risiko dari suatu 

aset tertentu. 

a. Analisa sensitivitas, suatu pendekatan perilaku yang 

menggunakan beberapa kemungkinan taksiran pendapatan 

untuk mengetahui variabilitas hasil. Sedangkan menurut 

Riyanto (2001) analisa sensitivitas adalah suatu teknik 

untuk menilai dampak berbagai perubahan dalam masing-

masing variabel penting terhadap hasil yang mungkin 

terjadi. 

b. Distribusi probabilitas, suatu model yang menghubungkan 

berbagai probabilitas terhadap masing-masing hasil. 

Probabilitas hasil adalah kesempatan terjadinya hasil 

tertentu. 

 

2. Pengukuran risiko 

Risiko dari aset juga dapat diukur secara kuantitatif dengan 

menggunakan statistik. Statistik yang dapat digunakan sebagai 

alat untuk mengukur risiko menurut Brealey (2008) dari 

pengembalian aset adalah:  
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a. Standar deviasi, merupakan indikator statistik yang 

paling umum dari risiko suatu aset. Pada umumnya, 

semakin tinggi standar deviasi semakin besar risikonya.  

b. Koefisien variasi, adalah pengukuran dari disperse 

relative yang berguna untuk membandingkan risiko dari 

aset dengan berbagai harapan tingkat pengembalian 

yang berbeda. 

 

2.1.7.2 Return  

Tingkat pengembalian (return) adalah total keuntungan atau 

kerugian yang dialami pemilik modal/investor dalam suatu periode 

tertentu yang dihitung dengan membagi perubahan nilai aset ditambah 

pengeluaran kas dalam periode tersebut dengan nilai investasi awal 

periode (Sundjaja dan Barlian, 2003). Sedangkan menurut Hartono 

(2003) return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return 

dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi 

yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi dimasa yang 

akan datang.  

Ada beberapa pengertian return yang umum dipakai dalam 

dunia investasi menurut Fahmi dan Yovi (2011): 

a. Return on equity atau imbal hasil atas ekuitas merupakan 

pendapatan bersih dibagi ekuitas pemegang saham. 
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b. Return of capital atau imbal hasil atas modal merupakan 

pembayaran kas yang tidak kena pajak kepada pemegang 

saham yang mewakili imbal hasil modal yang diinvestasikan 

dan bukan distribusi deviden. Investor mengurangi biaya 

investasi dengan jumlah pembayaran. 

c. Return on investment atau imbal hasil atas investasi 

merupakan membagi pendapatan sebelum pajak terhadap 

investasi untuk memperoleh angka yang mencerminkan 

hubungan antara investasi dan laba. 

d. Return on invested capital atau imbal hasil atas modal 

investasi merupakan pendapatan bersih dan pengeluaran bunga 

perusahaan dibagi total kapitalisasi perusahaan. 

e. Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. 

f. Return on network atau imbal hasil atas kekayaan bersih 

merupakan pemegang saham yang dapat menentukan imbal 

hasilnya dengan membandingkan laba bersih setelah pajak 

dengan kekayaan bersihnya. 

g. Return on sales atau imbal hasil atas penjualannya merupakan 

untuk menentukan efisiensi operasi perusahaan, seseorang 

dapat membandingkan peresentase penjualan bersihnya yang 

mencerminkan laba sebelum pajak terhadap variabel yang sama 

dari periode sebelumnya. 
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h. Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan akan 

diperoleh oleh investor di masa mendatang. 

i. Total return merupakan return keseluruhan dari suatu investasi 

dalam suatu periode tertentu. 

j. Return realisasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang 

dari return-return realisasi masing-masing sekuritas tunggal di 

dalam portofolio tersebut.  

k. Return ekspektasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang 

dari return-return ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal 

di dalam portofolio. 

Hartono (2003) membedakan return kedalam 2 (dua) jenis,yaitu: 

a. Return realisasi 

Return realisasi (realized return) merupakan return yang telah 

terjadi. Return realisasi dihitung berdasarkan data historis. 

Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu 

pengukuran kinerja dari perusahaan.   

b. Return ekspektasi 

Return ekspektasi (expected return) merupakan return yang 

diharapkan akan diperoleh investor dimasa mendatang. 

Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, 

return ekspektasi sifatnya belum terjadi. Return ekspektasi 

(expected return) merupakan return yang digunakan untuk 

mengambil keputusan investasi.  
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Return merupakan salah satu dasar yang digunakan oleh investor 

dalam mengambil keputusan investasi karena return merupakan tujuan 

utama seseorang berinvestasi (Hartono, 2003). 

 

2.1.8 Teori Portofolio 

Menurut Fahmi dan Yovi (2011) teori portofolio adalah sebuah bidang 

ilmu yang khusus mengkaji tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh 

seorang investor untuk menurunkan risiko dalam berinvestasi secara minimal 

mungkin, termasuk salah satunya dengan menganekaragamkan risiko 

tersebut. 

Tujuan pembentukan portofolio: 

a. Berusaha untuk memberikan keuntungan yang maksimum sesuai 

dengan yang diharapkan atau adanya return yang diharapkan (expected 

return) 

b. Menciptakan risiko yang minimum 

c. Menciptakan continuity dalam bisnis 

Portofolio merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh para investor 

untuk menempatkan sejumlah dana pada tempat-tempat yang jauh dari risiko 

dan maksimal dari keuntungan. Portofolio efisien (efficient portofolio) adalah 

portofolio yang berada di dalam kelompok yang layak menawarkan ke para 

investor ekpektasi return maksimum atas berbagai level risiko dan juga risiko 

minimum untuk berbagai level ekspektasi return. Sebuah portofolio tidak 

efisien jika terdapat portofolio lain dengan nilai perolehan yang lebih tinggi 
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dan standar deviasi lebih rendah, nilai perolehan yang lebih tinggi dan 

standar deviasi yang sama, atau nilai perolehan yang diharapkan sama namun 

standar deviasi yang lebih rendah.  

Portofolio optimal berdasarkan model Markowitz menggunakan 

asumsi sebagai berikut (Hartono, 2003): 

a. Waktu yang digunakan hanya satu periode 

b. Tidak ada biaya transaksi 

c. Preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasi dan 

risiko dari portofolio 

d. Tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko 

Asumsi bahwa preferensi investor hanya didasarkan pada return 

ekspektasi dan risiko dari portofolio secara implisit menganggap bahwa 

investor mempunyai fungsi utility yang sama. Pada kenyataannnya tiap 

investor mempunyai fungsi utility yang berbeda. Jika preferensi investor 

terhadap portofolio berbeda karena mereka mempunyai fungsi utility yang 

berbeda, optimal portofolio untuk masing-masing investor akan dapat 

berbeda. Demikian juga jika tersedia pinjaman dan simpanan bebas risiko, 

maka optimal portofolio akan dapat berbeda seandainya pinjaman dan 

simpanan bebas risiko ini tidak tersedia. Jika investor hanya 

mempertimbangkan risiko portofolio yang terkecil tanpa mempertimbangkan 

simpanan dan pinjaman bebas risiko dan investor diasumsikan sebagai risk-

averse individu. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Laporan keuangan penting bagi berbagai pihak termasuk investor 

untuk mengetahui keadaan dan perkembangan serta kondisi keuangan 

perusahaan sehubungan dengan modal yang akan ditanamkan atau kredit 

yang diberikan. Penggunaan dana yang berasal dari luar perusahaan 

(investor) menimbulkan konsekuensi bagi perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya terhadap pemilik dana disamping itu perusahaan juga harus 

memberi kontribusi keuntungan. Teori struktur modal mengharuskan adanya 

perimbangan antara modal sendiri dan modal asing, sehingga dapat 

tercapainya suatu posisi struktur modal yang optimal yaitu terjadinya 

keseimbangan antara risiko dan pengembalian (return) yang 

memaksimumkan harga saham.      

Menurut Brigham dan Houston (2010) kebijakan struktur modal 

melibatkan adanya suatu pertukaran antara risiko dan pengembalian:  

a. penggunaan lebih banyak utang akan meningkatkan risiko yang 

ditanggung oleh para pemengang saham,  

b. namun penggunaan utang yang lebih besar biasanya akan 

menyebabkan terjadinya ekspektasi tingkat pengembalian atas ekuitas 

yang lebih tinggi.  

Penggunaan modal pinjaman (utang) dalam struktur modal perusahaan 

ditinjau dari bidang manajemen keuangan, merupakan penerapan kebijakan 

financial leverage, dimana perusahaan mendapatkan dana operasinya dengan 

menggunakan modal asing karena keterbatasan modal sendiri. Utang dipilih 
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sebagai alternatif pendanaan karena dengan utang perusahaan memperoleh 

manfaat pajak (beban bunga dapat mengurangi pajak). Selain itu penggunaan 

utang dapat meningkatkan dividen yang dibayarkan pada investor, sehingga 

hal ini direspon positif oleh investor dan memungkinkan peningkatan harga 

saham.  

Menurut Sawir (2001) secara teknis leverage biasanya diukur dengan 

menggunakan debt to equity ratio (DER) atau debt to total asset ratio (DAR). 

Financial leverage akan meningkatkan nilai utang dalam perusahaan dan 

berdampak pada peningkatan pengembalian (return) investor dan risiko. 

Suatu  perusahaan dalam mengambil keputusan financial leverage atau 

dengan menggunakan modal pinjaman dalam struktur modalnya akan 

mempengaruhi terhadap keuntungan/laba perlembar saham/EPS yang 

diperoleh perusahaan. Hal tersebut diungkapkan Riyanto (2001) yang 

menjelaskan financial leverage dengan beban tetap itu adalah harapan untuk 

memperbesar pendapatan per lembar saham biasa (EPS).  

Perusahaan menggunakan operating dan financial leverage dengan 

tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan 

sumber dananya, dengan demikian akan meningkatkan keuangan pemegang 

saham. Semakin besar leverage keuangan perusahaan maka dividen yang 

dibagikan perusahaan jumlahnya akan tetap atau bahkan relatif lebih besar 

daripada perusahaan yang memiliki leverage keuangan yang lebih kecil. Pada 

dasarnya, jika perusahaan meningkatkan jumlah utang sebagai sumber 

dananya hal tersebut dapat meningkatkan risiko keuangan. Jika perusahaan 
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tidak mampu mengelola dana yang diperoleh dari utang dengan baik hal 

tersebut dapat memberi berdampak negatif bagi perusahaan yaitu dengan 

terjadinya penurunan profitabilitas dan penurunan return saham untuk para 

investor. Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

dilihat investor untuk menentukan pilihan dalam membeli saham (Shanti, 

2010).  

Dalam melakukan investasi, seorang investor tentu akan menanamkan 

modalnya pada saham perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang 

baik. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa perusahaan dapat 

meningkatkan kekayaan bagi pemegang sahamnya. Oleh karena itu, 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan diperlukan untuk menentukan 

keberhasilan perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan pemegang 

sahamnya, yaitu perusahaan berhasil memberikan tingkat pengembalian 

(return) seperti yang diharapkan oleh investor yang dapat berupa capital gain 

dan dividen. Dividen merupakan hal yang penting bagi investor karena 

dividen merupakan salah satu bentuk peningkatan kekayaan pemegang  

saham (Shanti, 2010). Investor akan sangat senang apabila mendapatkan 

tingkat pengembalian (return) investasi yang semakin tinggi dari waktu ke 

waktu. Kebijakan dividen adalah keputusan mengenai apakah laba akan 

dibagikan kepada pemegang saham atau akan ditahan untuk pembiayaan 

investasi di masa mendatang (Sartono, 2001). 

Dalam pembentukan portofolio, investor berusaha memaksimalkan 

pengembalian yang diharapkan dari investasi dengan tingkat risiko tertentu 
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yang dapat diterima. Portofolio yang dapat mencapai tujuan tersebut disebut 

dengan portofolio yang efisien. Untuk membentuk portofolio yang efisien 

perlu dibuat asumsi mengenai perilaku investor dalam membuat keputusan 

investasi. Asumsi yang wajar adalah investor cenderung menghindari risiko 

(risk-averse). Artinya jika dihadapkan pada dua investasi dengan 

pengembalian diharapkan yang sama dan risiko yang berbeda, maka ia akan 

memilih investasi dengan risiko yang lebih rendah. 

Bagan Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 
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2.3 Hipotesis  

2.3.1   Financial leverage terhadap risiko 

Financial leverage berhubungan dengan penggunaan dana yang 

diperoleh perusahaan dari utang. Dalam pemilihan alternatif sumber dana 

yaitu berupa utang, manajemen perlu mempertimbangkan risiko dan 

pengaruh terhadap perusahaan. Dengan adanya peningkatan utang 

perusahaan harus menerima risiko yang tinggi pula. Financial leverage 

yang tinggi menunjukan risiko keuangan yang tinggi dan risiko kegagalan 

perusahaan untuk mengembalikan pinjaman akan semakin tinggi pula 

sehingga investor harus lebih berhati-hati dengan keadaan seperti itu. Rum 

(2005) meneliti pengaruh financial leverage terhadap risiko sebelum dan 

selama masa krisis moneter belangsung menyimpulkan terdapat pengaruh 

yang signifikan positif. Irawansyah (2009) dalam penelitiannya mendapat 

hasil yang serupa yaitu terdapat hubungan positif financial leverage 

terhadap risiko. Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Soedijatno (2008) bahwa penelitian tersebut memperoleh hasil yang 

berkebalikan yaitu hubungan negatif signifikan antara financial leverage 

terhadap risiko. 

H1: Financial leverage berpengaruh terhadap risiko. 

 

2.3.2  Financial leverage terhadap return 

Meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan akan 

mengakibatkan aset perusahaan meningkat. Dengan meningkatnya aset 
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maka perusahaan mengharapkan laba yang diperoleh meningkat pula. 

Apabila terjadi peningkatan pada laba maka return pun akan mengalami 

peningkatan disertai dengan peningkatan pada financial leverage. Return 

ini merupakan hasil pengembalian atas ekuitas pemegang saham dengan 

mengukur laba yang diperoleh. Dibandingkan dengan investasi lainnya, 

saham memungkinkan investor untuk mendapatkan return atau 

keuntungan yang besar dalam waktu relatif singkat. Berdasarkan penelitian 

terdahulu (Ardiansyah, 2004) financial leverage memiliki pengaruh yang 

negatif signifikan terhadap return awal dan return 15 hari sesudah IPO. 

Rum (2005) dalam penelitiannya menguji hubungan antara financial 

leverage terhadap risiko dan return saham sebelum dan selama masa krisis 

moneter berlangsung, menunjukan hasil yang sama bahwa financial 

leverage mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap return saham. 

Berbeda dengan penelitian Irawansyah (2009) mengenai mekanisme 

penggunaan financial leverage terhadap investor’s internal return dan 

pengaruhnya terhadap financial risk memperoleh hasil yaitu financial 

leverage (debt to equity ratio) berpengaruh positif signifikan terhadap 

investor’s internal return. Penelitian Majeed B. A  et al (2010) 

membuktikan tidak ada pengaruh signifikan antara financial leverage 

dengan shareholder’s return hal tersebut dikarenakan adanya faktor non 

kuantitatif yang lebih mempengaruhi, “The over all findings indicate that 

there is not significant influence of financial leverage on shareholder’s 

return. that there might be other non quantitative factors which may lead 
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to nullify the impact of financial leverage on shareholders return like 

recession, saturation of auto industry, competition and government 

policy”.    

 

H2: Financial leverage berpengaruh terhadap return saham. 


