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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring perkembangan perekonomian, investasi di pasar modal di Indonesia

mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Instrumen pasar modal bertambah

dan berkembang di masyarakat seperti saham, obligasi, dan reksadana.

Perkembangan pasar modal menjadi indikator pertumbuhan ekonomi suatu

negara. Hal ini disebabkan pasar modal di Indonesia memiliki peranan penting

sebagai bagian dari perekonomian terutama sektor keuangan. Oleh karena itu,

pasar modal di Indonesia memiliki dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan

fungsi manajemen keuangan.

Dalam fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana untuk

mempertemukan dua pihak yaitu pihak yang kelebihan dana (investor) dan pihak

yang membutuhkan dana (emiten). Dengan menginvestasikan dananya, investor

dapat mengharapkan imbal hasil atau return dari investasi kelebihan dana yang

dimilikinya. Bagi peminjam dana atau emiten, ketersediaan dana tersebut akan

dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan investasi tanpa menunggu tersedianya

dana dari hasil operasi perusahaan.

Pasar modal merupakan tempat transaksi yang memperjualbelikan

instrumen keuangan baik berupa saham (stock) maupun obligasi (bond), dimana

investor bertujuan untuk menambah kekayaan dirinya melalui return yang akan

diterima. Investor yang melakukan investasi pada saham akan mendapatkan

return berupa dividen pada akhir tahun pembukuan perusahaan atau melalui

peningkatan harga saham di pasar modal (capital gain). Dividen akan diberikan

ketika perusahaan memiliki kebijakan untuk membagikannya kepada investor.

Dalam pasar modal ada yang disebut indeks harga saham, indeks harga

saham adalah suatu indikator yang menunjukan pergerakan harga saham. Indeks

berfungsi sebagai indikator trend pasar, artinya pergerakan indeks

menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif atau
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lesu. Di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat enam jenis indeks, diantaranya: 1.

Indeks Individual, 2. Indeks Harga Sektoral, 3. Indeks Harga Saham Gabungan, 4.

Indeks LQ45, 5. Indeks Syariah atau Jakarta Islamic Index, 6. Indeks Papan

Utama dan Papan Pengembangan. (Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa

Efek Indonesia, 2010)

Diantara berbagai macam index yang listing di BEI, Index LQ45

merupakan salah satu index yang diharapkan mempunyai prospek cerah dimasa

yang akan datang karena semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan

perkembangan ekonomi di negara Indonesia yang menjadikan berbagai  sektor

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam berinvestasi.

Berdasarkan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2011-2105,

index LQ45 merupakan index yang paling liquid dibanding index lain yang g

listing di BEI Dalam BEI juga terdapat pengelompokan tertentu yang menjadi

pembeda adalah dari segi kriteria, seperti halnya LQ45, perusahaan yang termasuk

dalam LQ45 dapat dikatakan perusahaan  yang liquid, mempunyai nilai, frekuensi

saham yang tinggi, volume saham yang sesuai dengan harga saham atau

mempunyai kinerja yang lebih baik.

Saham-saham yang masuk dalam kategori indeks LQ45 merupakan

kumpulan saham pilihan yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yang termasuk

kedalam kriteria saham indeks LQ45 yaitu saham yang memenuhi kriteria ranking

tinggi pada total transaksi, nilai transaksi, dan frekuensi transaksi. Namun,

kumpulan saham pilihan ini memiliki trend return yang menurun selama periode

2011-2015. Hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini.
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GRAFIK 1.1

RETURN SAHAM LQ45

SUMBER : ICMD, (data diolah)

Berdasarkan grafik 1.1 pergerakan return saham mengalami penurunan

dari tahun 2011 sampai 2015 meskipun pada tahun 2014 mengalami kenaikan

tetapi trend linier menunjukan penurunan sebesar 17% pertahunnya. Data tersebut

didukung oleh Beritasatu.com (2015) yang menyebutkan bahwa berdasarkan

data Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diolah, laba bersih 35 emiten tersebut

mencapai Rp 41,5 triliun atau lebih rendah 7 persen (year on year/YoY), namun

naik 5,9 persen secara kuartalan. Hal ini dikuatkan dengan informasi kontan.co.id

(2015) perlambatan paling tajam dicatatkan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI).

Laba bersih emiten perkebunan ini merosot tajam hingga 75,2% secara year on

year (yoy) menjadi Rp 619,1 miliar. Bisnis alat berat PT United Tractors Tbk

(UNTR) juga terpuruk. Penjualan alat berat perseroan anjlok 39,5% yoy dari

3.513 unit di tahun 2014 menjadi 2.124 unit. Lalu kinerja anak usahanya di sektor

kontruksi yakni PT Acset Indonusa Tbk (ACST) juga merosot tajam. Laba bersih

ACST turun 60% yoy menjadi Rp 41,9 miliar.
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Bagi investor penurunan return saham akan berdampak pada ranking yang

ditetapkan LQ45 yang menyebabkan pemilihan alternatif investasi di LQ45. Pada

umumnya investor mengharapkan keuntungan yang tinggi dengan resiko kerugian

yang sekecil mungkin, sehingga para investor berusaha menentukan tingkat

keuntungan investasi yang optimal dengan menentukan konsep investasi yang

memadai. Untuk itu, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

return saham. Dalam penelitian ini digunakan 4 faktor yang mempengaruhi return

saham, yaitu struktur kepemilikan institusional, agency cost, leverage, dan

corporate social responsibility.

Tingkat return yang diperoleh oleh investor dari perusahaan akan

menjadikan persepsi baik buruknya kinerja perusahaan, apabila perusahaan

membagikan laba sebagai return lebih besar, maka laba yang ditahan akan lebih

kecil sehingga mengurangi dana untuk mendanai kewajiban perusahaan dan

memberikan corporate social responsibility pada masyarakat dan lingkungan.

Potensi konflik keagenan terdapat pada perusahaan, jika saham yang dimiliki oleh

para manajer prosentasenya kecil. Dalam kondisi seperti ini, para manajer akan

mengabaikan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham, sehingga

menimbulkan konflik antara manajer dan pemilik (Djumahir,2005).

Investor dan manajer perusahaan tertarik kepada pertumbuhan perusahaan

karena memberikan aspek yang positif, pertumbuhan perusahaan merupakan

signal atau tanda bahwa perusahaan memiliki prospek yang menguntungkan bagi

investor (Sriwardany,2008). Didalam perusahaan terdapat beberapa fungsi,

antara lain fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan. Jensen dan Meckling

(1976) mengatakan bahwa pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan

sangat rentan dengan agency conflict. Konflik keagenan terjadi karena adanya

perbedaan kepentingan antara principal dan agen, dimana pemegang saham lebih

menyukai investasi yang beresiko lebih tinggi dengan harapan memperoleh return

yang lebih tinggi, sementara manajemen lebih memilih investasi dengan resiko

rendah untuk melindungi posisinya (komariah;2012).
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Meningkatkan pendanaan dengan hutang akan menurunkan konflik antara

pemegang saham dan manajer. Semakin besar hutang maka semakin banyak dana

kas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar bunga dan angsuran

dan akan mengurangi dana kas yang disimpan perusahaan. Hal ini menyebabkan

ketersediaan dana yang dapat digunakan manajer untuk kepentingan konsumtif

berkurang. Peningkatan hutang juga merupakan sinyal positif bagi investor,

karena hanya perusahaan yang prospek pendapatannya stabil berani mengambil

pendanaan dari luar. Apabila pendanaan didanai melalui hutang, maka akan

terjadi  tax deductible effect. Artinya, perusahaan yang memiliki hutang akan

membayar bunga pinjaman yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, yang

dapat memberi manfaat bagi pemegang saham.

Penilaian perspektif investor di lihat dari keberlangsungan

perusahaan pada jangka waktu yang lama dan dapat menguntungkan semua pihak

bahkan AMDAL dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu perusahaan harus

melakukan Corporate Social Responsibility untuk memberikan pelayanan bagi

masyarakat dan lingkungan sehingga persepsi investor akan terpacu untuk dapat

mendapatkan saham perusahaan tersebut. Perusahaan yang menjalankan

Corporate Social Responsibility juga mempunyai program yang ditetapkan

berdasarkan kriteria kebutuhan dan keinginan perusahaan yang berbeda-beda

tiap perusahaan.

Program seperti Corporate Social Responsibility diperlukan untuk

meminimalisir terhadap masalah sosial dan lingkungan perusahaan. Corporate

Social Responsibility dijadikan strategi untuk melihat bahwa perusahaan memiliki

citra yang baik kepada masyarakat dan lingkungannya. Corporate Social

Responsibility ini juga  dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar pada LQ45

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian diatas maka penelitian

berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional, Agency Cost,

Leverage, Corporate Social Responsibility terhadap Return Saham pada

Perusahaan yang Terdaftar di LQ45 Periode 2011-2015”
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1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka

masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kepemilikan institusional, agency cost,

leverage, CSR dan return saham pada indeks LQ45 periode 2011 - 2015?

2. Apakah ada pengaruh kepemilikan institusional, agency cost, leverage,

CSR secara simultan terhadap return saham pada indeks LQ45 periode

2011 – 2015?

3. Apakah ada pengaruh kepemilikan institusional, agency cost, leverage,

CSR secara parsial terhadap return saham pada indeks LQ45 periode 2011

– 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan dari kepemilikan institusional, agency

cost, leverage, CSR dan return saham pada indeks LQ45 periode 2011 –

2015.

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, agency cost,

leverage, CSR secara simultan terhadap return saham pada indeks LQ45

periode 2011 – 2015.

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, agency cost,

leverage, CSR secara parsial terhadap return saham pada indeks LQ45

periode 2011 – 2015.



7

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari  penelitian yang diperoleh diharapkan membawa guna dan

manfaat diantaranya:

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi

perusahaan  dan pertimbangan yang berarti dalam membuat keputusan

keuangan dimasa  yang akan datang khususnya yang mempengaruhi

kebijakan mengenai kepemilikan, kewajiban, tanggungjawab sosial.

2. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru yang

berhubungan dengan  kepemilikan institusional, agency cost, kewajiban,

tanggungjawab sosial. Selain itu dapat dijadikan sebagai suatu

perbandingan antara teori dalam penelitian dengan penerapan dalam dunia

usaha yang sebenarnya.

3. Bagi investor

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, tolak ukur

atau pertimbangan, khususnya bagi individual investor yang  tertarik untuk

mengambil keputusan investasi.

1.5 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode

penelitian deskriptif dan verifikatif. Menurut Sukmadinata, N. S,  (2011),

penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa

manusia. Tujuan penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran kepada

peneliti mengenai aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari

perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya.
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Penelitian ini juga bersifat verifikatif,  Metode penelitian verifikatif

menurut Sugiyono (2010:13) Metode penelitian verifikatif dapat diartikan sebagai

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu,

dan analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang

telah ditetapkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa

menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Data ini diperoleh

dari bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yaitu laporan keuangan

dan informasi lainnya seperti jurnal dan penelitian sebelumnya.  Metode analisis

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur,  analisis kolerasi,

koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Kemudian metode  analisis yang

digunakan adalah metode analisis statistik secara parsial yaitu uji  hipotesis

dengan cara uji statistik t dari masing-masing variabel. Sedangkan  secara

bersamaan (simultan) yaitu uji hipotesis dengan cara uji statistik F yang  bertujuan

untuk mengetahui apakah pengaruh variabel X1, X2, X3,  dan X4 secara simultan

terhadap variabel Y.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang listing di LQ45 pada

periode 2011-2015 yang dipublikasikan umum. Dimana penelitian ini dilakukan

secara tidak langsung ke perusahaan yaitu melalui situs masing-masing

perusahaan dan http://www.ncsr-id.org.com yang menjadi sampel penelitian guna

memperoleh data sekunder berupa laporan keberlanjutan perusahaan. Harga

saham perusahaan yang diperoleh dari www.idx.co.id dan Indonesia Capital

Market Directory. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2016 sampai

dengan selesai.


