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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Keuangan

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan harus menjalankan

fungsinya dengan tepat. Menurut Sudana (2011) Manajemen keuangan

merupakan bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam

suatu organisasi perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai

melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat.

Pengertian manajemen keuangan menurut Bambang Riyanto (2013:4)

manajemen keuangan adalah sebagai berikut manajemen keuangan adalah

keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana

dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut.

2.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan

Menurut Kasmir (2010:8) berpendapat bahwa tujuan manajemen

keuangan adalah mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan ini lebih

dibebankan kepada manajer keuangan. Tujuan perusahaan yaitu :

a. Memaksimalkan nilai perusahaan

Tugas manajer keuangan dalam memaksimalkan nilai perusahaan adalah

memaksimalkan nilai saham perusahaan. Harga saham perusahaan dapat

diukur dari waktu ke waktu. Keuntungan dari peningkatan nilai saham

perusahaan adalah perusahaan akan memperoleh kemudahan pinjaman

dana dari lembaga keuangan.

b. Maksimalisasi laba

Maksimalisasi laba adalah memaksimalkan penghasilan perusahaan

setelah pajak.
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c. Menciptakan kesejahteraan stakeholder.

Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan pemegang

saham, manajemen, pelanggan, kreditor, supplier, dan masyarakat.

Kesejahteraan stakeholder akan meningkatkan nilai perusahaan.

Sedangkan peningkatan nilai perusahaan akan meningkatkan bonus dan

penghasilan manajemen.

d. Meningkatkan Citra Perusahaan

Tujuan dari usaha ini adalah masyarakat memiliki sikap dan pandangan

positif terhadap perusahaan. Segala aktivitas perusahaan akan memperoleh

kepercayaan berbagai pihak.

e. Meningkatkan tanggung jawab sosial

Perusahaan menjamin produk yang dijual aman dikonsumsi. Perusahaan

juga mencegah kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat

aktivitas produksi. Selain itu perusahaan harus aktif dalam pendidikan dan

pemberdayaan masyarakat.

2.1.3 Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan manajemen (pengelolaan) mengenai

bagaimana memperoleh aset, mendanai aset dan mengelola aset untuk mencapai

tujuan perusahaan. Dari definisi tersebut menurut Martono dan Agus (2010:4)

ada 3 (tiga) fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu :

1. Keputusan Investasi (Investment Decision)

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan

dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi adalah yang paling penting

diantara ketiga keputusan lainnya. Hal ini dikarenakan keputusan investasi

berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan

aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang.
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2. Keputusan Pendanaan (Financing Decision)

Keputusan pendanaan ini menyangkut beberapa hal. Pertama, keputusan

mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai

investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi

tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan

modal sendiri. Kedua, penetapan perimbangan pembelanjaan yang terbaik

atau sering disebut struktur modal yang optimum. Struktur modal optimum

merupakan perimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan

biaya modal rata-rata minimal.

3. Keputusan Pengelolaan Aset (Assets Management Decision)

Apabila aset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka aset-aset

tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Pengalokasian dana yang

digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan aset menjadi tanggung

jawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut menuntut manajer

keuangan untuk lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar dari pada

aktiva tetap.

2.2 Pasar Modal

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana

dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas.

Pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas

yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi

(Tandelilin, 2010:26). Pasar modal Indonesia memiliki peran besar bagi

perekonomian negara. Adanya pasar modal (capital market), membuat investor

sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya.

pada berbagai sekuritas dengan harapan memperoleh imbalan (return).

Berdasarkan teori diatas penulis berpendapat bahwa pasar modal

merupakan tempat yang mempertemukan antara pihak investor dengan emiten

untuk menciptakan penawaran dan permintaan. Pasar modal dapat mendorong
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terciptanya penggunaan dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal

maka pihak investor dapat menentukan alternatif investasi mana yang

memberikan return yang paling maksimal.

2.3 Saham

Rodoni & Ali (2010) menyatakan saham didefinisikan sebagai penyertaan

atau kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan. Saham

merupakan tanda bahwa investor menanamkan modal pada suatu perusahaan,

saham juga sebagai bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan. Para pemegang

saham berhak mengeluarkan suara untuk perusahaan melewati Rapat Umum

Pemegang Saham yang diadakan oleh perusahaan.

Besarnya pengaruh suara ketika RUPS tergantung dari besarnya jumlah

lembar saham yang dimiliki oleh investor, semakin besar jumlah lembar saham

yang dimiliki semakin berpengaruh suara yang dikeluarkan oleh seorang investor

begitu juga sebaliknya. Para pemegang saham juga berhak memperoleh deviden

yang dibagikan oleh perusahaan. Pemegang sahampun juga menanggung resiko

sebesar saham yang dimiliki. Saham sebagai salah satu cara untuk menilai

perusahaan semakin tinggi harga sahamnya makan semakin tinggi nilai

perusahaannya

2.4 Return Saham

Return saham menurut Jogiyanto (2010) merupakan hasil yang diperoleh

dari investasi. Memperoleh return yang maksmimal merupakan motivasi para

investor untuk melakukan investasi. Tanpa return, tentunya para investor tidak

akan tertarik untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan. Jadi, alasan

investor melakukan investasi untuk memperoleh return. Oleh sebab itu, dapat

disimpulkan menurut penulis bahwa return merupakan tingkat keuntungan atau

kerugian yang diperoleh dari suatu investasi. Aktual return adalah return yang

terjadi pada waktu t yang merupakan selisih dari harga sekarang relatif terhadap

harga sebelumnya.



13

Aktual Return tiap perusahaan dapat dihitung dengan rumus:

Rt = − − 1Pt − 1
Keterangan :

a. Pt : Harga saham individual perusahaan i pada waktu t

b. Pt-1 : Harga saham individual perusahaan i pada waktu t- 1.

c. Rt : Return Aktual

Ketidakpastian selalu dihadapkan pada setiap investor yang menanamkan

modalnya terhadap return yang akan diperoleh dan risiko yang akan dihadapi oleh

investor tersebut. Semakin besar return yang diharapkan akan diperoleh dari

investasi, semakin besar risikonya, sehingga dikatakan bahwa return memiliki

hubungan positif dengan risiko ketika melakukan investasi. Risiko yang lebih

tinggi biasanya mendapatkan return yang lebih tinggi pula. Pada penelitian ini

mengukur return saham berdasarkan return aktual perusahaan.

2.5 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari pemegang saham

untuk medelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para manajer.

Istilah Struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukan bahwa  variabel -

variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh hutang

dan ekuitas saja tetapi juga ditentukan oleh presentase kepemilikan saham oleh

manajemen dan institusi.

Menurut Sugiarto (2009: 59) struktur kepemilikan adalah : “Struktur

kepemilikan adalah struktur kepemilikan saham yaitu  perbandingan jumlah

saham yang dimiliki oleh orang dalam (insider) dengan jumlah saham yang

dimiliki oleh investor. Atau dengan kata lain struktur kepemilikan saham adalah

proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam

kepemilikan saham perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya suatu

perusahaan  diwakili oleh direksi (agents) yang ditunjuk oleh pemegang saham
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(principals).” Sedangkan menurut I Made Sudana (2011:11) menyatakan

struktur  kepemilikan adalah : “ Struktur kepemilikan merupakan pemisahan

antara pemilik  perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang

saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan,  sedangkan

manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil

keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai

dengan kepentingan  pemilik”

2.5.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak

institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan

saham oleh pihak - pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi,

bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan

institusional merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi agency

conflict. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan

pihak  manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat

kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan

yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi

perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat

meminimalisir tingkat penyelewengan - penyelewengan yang dilakukan oleh

pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan.

Menurut Nabela (2012:2) definisi kepemilikan institusional adalah : “

Merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun  yang diukur

dengan presentase”. Menurut Nuraina (2012: 116) Kepemilikan Institusional

adalah : “Presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau  lembaga

(perusahaan asuransi, dana pensiunan, atau perusahaan lain)” Jadi dengan kata

lain kepemilikan institusional merupakan proporsi saham  yang dimiliki pihak

institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiunan atau  perusahaan lain yang

diukur dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun.
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2.5.2 Kelebihan Struktur Kepemilikan Institusional

Kepemilikan suatu perusahaan dapat terdiri atas kepemilikan institusional

maupun kepemilikan individual atau campuran keduanya dengan proporsi

tertentu. Menurut Jensen and Mackling (1976) invenstor institusional memiliki

beberapa kelebihan dibanding dengan investor individual, diantaranya yaitu:

1. Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih dari pada  individual

untuk mendapatkan informasi.

2. Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi,

sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi.

3. Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan

pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

4. Investor institusional lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga

meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin di tingkat harga.

Adanya pemegang saham seperti institusional ownership memiliki arti penting

dalam memonitor manajemen.

Adanya kepemilikan oleh  institusional seperti perusahaan asuransi, bank,

perusahaan-perusahaan investasi, dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring

tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikasi

institusional ownership sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi

mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Apabila institusional merasa tidak

puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar.

Investor institusional dianggap lebih  profesional dalam mengendalikan portofolio

karena mereka memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari

terjadinya tindakan manajemen laba.

2.5.3 Ukuran Struktur Kepemilikan Institusional

Adanya kepemilikan oleh investor institusional yang didefinisikan sebagai

investor yang berasal dari sektor keuangan seperti perusahaan asuransi,

perusahaan investasi, perbankan, dana pensiun dan kepemilikan institusi lain yang
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akan mendorong peningkatan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen

perusahaan.

Menurut Faizal (2011:68) tingkat kepemilikan saham institusional dalam

perusahaan diukur oleh proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir

tahun yang dinyatakan dalam persen(%).

2.6 Agency Cost

Biaya agensi (agency cost) muncul ketika terjadinya masalah keagenan.

Masalah keagenan (agency problem) terjadi karena adanya pemisahan fungsi

kepemilikan dan fungsi pengelolaan perusahaan yang menimbulkan konflik

(Jensen dan Meckling,1976). Penyebab konflik antara pemilik dengan manajer

diantaranya adalah membuat keputusan yang berkaitan dengan aktivitas

pencairan  dana dan penggunaan dana. Pada umumnya manajer yang bukan

sebagai pemilik atau presentase kepemilikannya kecil cenderung mencari dana

dengan mengedarkan saham baru (right issue). Manajer berkepentingan dengan

perolehan dana maka semakin besar pula insentif yang diharapkan. Sebaliknya

pemilik cenderung memenuhi sumber dana dari hutang, dengan adanya

perlindungan pajak atas bunga, pemilik berharap pendapatan sahamnya semakin

tinggi. Untuk mengurangi masalah agensi tersebut dan untuk menyakinkan

manajer bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan pemegang saham, maka

para pemegang saham harus mengeluarkan biaya keagenan (agency cost).

Menurut Williandri (2011:96) pengertian biaya agensi (agency cost)

adalah : “Biaya yang berkaitan dengan pemantauan tindakan manajemen  guna

menjamin agar tindakan tersebut konsisten dengan kesepakatan kontrak diantara

manajer, pemegang saham, dan kreditor”

Menurut pernyataan di atas biaya-biaya yang berkaitan tersebut meliputi

antara lain pengeluaran untuk memonitoring kegiatan manajer, pengeluaran untuk

membuat suatu struktur organisasi yang meminimalkan tindakan-tidakan manajer

yang tidak diinginkan pemegang saham, opportunity cost yang timbul karena

hilangnya kesempatan memperoleh laba sebagai akibat dibatasinya kewenangan
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manajemen sehingga manajer tidak dapat segera mengambil keputusan secara

tepat waktu, padahal seharusnya hal itu dapat dilakukan jika manajer tersebut

memiliki perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) memecah agency cost menjadi tiga

komponen yaitu:

1.Monitoring Cost

Monitoring cost merupakan biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal

untuk memonitor perilaku agent, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan

mengontrol perilaku agent.

2.Bonding Cost

Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh agent untuk  menetapkan

dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk

kepentingan principal.

3.Residual Loss

Residual loss merupakan nilai kerugian yang dialami principal akibat keputusan

yang diambil oleh agent, yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh

principal.

2.6.1 Ukuran Agency Cost

Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh  principal

untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan

mengontrol perilaku agen (Haris,2012:11). Berdasarkan pengertian tersebut,

maka monitoring cost dapat  diformulasikan sebagai berikut :

Monitoring Cost = Operating Expense / Net Sales

2.6.2 Cara Mengurangi Agency Cost

Konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen salah satunya dapat

timbul karena adanya kelebihan aliran kas (excess cash flow). Kelebihan arus kas

cenderung diinvestasikan dalan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan

utama perusahaan. Ini menyebabkan perbedaan kepentingan karena pemegang



18

saham lebih menyukai investasi yang beresiko tinggi yang juga menghasilkan

return tinggi, sementara manajemen lebih memilih investasi dengan resiko yang

lebih rendah (Fitri dan Mamduh,2003:112).

Menurut (Bathala et. al 1994) terdapat beberapa cara yang  digunakan

untuk mengurangi konflik kepentingan yaitu :

1. Meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (insider ownership).

2. Meningkatkan rasio dividen terhadap laba bersih (earning after tax).

3. Meningkatkan sumber pendanaan melalui hutang.

4. Kepemilikan saham oleh institusi (institusional holdings).

Sedangkan dalam penelitian Masdupi (2009) dikemukakan beberapa cara

yang dapat dilakukan dalam mengurangi masalah keagenan, yaitu :

1. Dengan meningkatkan insider ownership.

Perusahaan meningkatkan bagian kepemilikan manajemen untuk

mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga

bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dengan

meningkatkan presentase kepemilikan, manajer menjadi termotivasi untuk

meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran

pemegang saham.

2. Pendekatan pengawasan yang dilakukan melalui penggunaan hutang.

Penambahan hutang dalam struktur modal dapat mengurangi penggunaan

saham sehingga meminimalisasi biaya keagenan ekuitas. Akan tetapi,

perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan

membayarkan beban bunga secara periodik. Sehingga itu penggunaan

hutang yang terlalu besar juga akan menimbulkan konflik keagenan antara

shareholders dengan debtholders sehingga memunculkan biaya keagenan

hutang.

3. Institusional investor sebagai monitoring agent

Bentuk distribusi saham dari luar (outside shareholders) yaitu

institusional depresion dapat mengurangi biaya keagenan. Hal ini

disebabkan karena kepemilikan merupakan sumber kekuasaan yang dapat
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digunakan untuk mendukung atau menentang keberadaan manajemen,

maka konsentrasi atau penyebaran power menjadi suatu hal yang relevan

dalam perusahaan.

2.7 Kebijakan Hutang

2.7.1 Definisi Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang merupakan keputusan pendanaan yang penting bagi

kelangsungan aktivitas disebuah perusahaan.

Menurut Djarwanto (2009:34) kebijakan hutang merupakan kewajiban

Perusahaan kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan

barang atau  jasa pada tanggal tertentu.

Hutang juga merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang

digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Dalam

pengambilan keputusan akan penggunaan hutang ini harus mempertimbangkan

besarnya biaya tetap yang muncul dari hutang berupa bunga yang akan

menyebabkan semakin meningkatnya leverage keuangan dan semakin tidak

pastinya tingkat pengembalian bagi para pemegang saham biasa. Hutang

menunjukkan sumber modal yang berasal dari kreditur. Dalam jangka waktu

tertentu pihak perusahaan wajib membayar kembali tau wajib memenuhi tagihan

yang berasal dari pihak luar tersebut. Pemenuhan kewajiban ini dapat berupa

pembayaran uang, penyerahan barang atau jasa kepada pihak yang telah

memberikan pinjaman kepada perusahaan.

Kebijakan hutang mempunyai pengaruh pendisiplinan perilaku manajer.

Hutang akan mengurangi konflik agensi dan meningkatkan nilai perusahaan.

Peningkatan hutang meningkatkan leverage sehingga meningkatkan kemungkinan

kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Kekhawatiran kebangkrutan mendorong

manajer agar efisien, sehingga memperbaiki agency cost . Hutang memaksa

perusahaan membayar pokok  hutang  dan bunga sehingga mengurangi free cash

flow dan menurunkan insentif manajer untuk berperilaku memuaskan diri sendiri.

Ada dua cara  yang dapat dipakai untuk memperkecil free cash flow yaitu
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meningkatkan hutang dan meningkatkan dividen. Ketika hutang meningkat maka

manajer harus menyisihkan dana yang yang lebih besar untuk membayar angsuran

maupun bunga hutang sehingga dana yang tersisa menjadi kecil.  Sedangkan

ketika dividen meningkat maka otomatis  dana tunai  perusahaan langsung

berkurang sebesar peningkatan dividen tersebut (Arifin,2010:4).

Menurut Putri dan Handayani (2009:189-207) kebijakan hutang adalah :

“Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam

rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat

digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Selain itu

kebijakan hutang perusahaan juga berfungsi sebagai mekanisme monitoring

terhadap tindakan manajer yang dilakuan dalam pengelolaan perusahaan.”Namun,

Hutang meningkatkan biaya marginal. Tambahan dana  hutang menyebabkan

pemegang saham terpaksa menerima proyek yang  lebih beresiko (Jensen dan

Meckling,1976 : Crutchley dan Hansen,1989). Alasannya jika proyek berhasil,

kepentingan kreditur (debtholders) atas bunga dan pokok  pinjaman adalah

terlindungi dan investor ekternal menikmati sisa keuntungan. Namun jika proyek

gagal, kreditur menanggung biaya resiko yang meningkat, karena pemegang

saham memiliki kewajiban terbatas. Kreditur mengantisipasi resiko ini dengan

memindahkan resiko kepada pemegang saham melaui peningkatan biaya hutang.

Kebijakan hutang sering diukur menggunakan debt ratio yang

mencerminkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh

kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang

digunakan untuk membayar hutang. Oleh karena itu, semakin rendah DER (debt

to equity ratio), semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk  membayar seluruh

kewajibannya. Pada akhirnya peningkatan hutang akan mempengaruhi tingkat

pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang saham termasuk dividen yang

akan diterima. DER  yang rendah diharapkan dapat mengurangi tingkat

kebangkrutan dan financial distress. Terjadinya financial distress juga

menimbulkan konflik keagenan di  antaranya melalui asset subtitution dan under

investmen.
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2.7.2 Klasifikasi Hutang

Semua perusahaan baik kecil maupun perusahaan yang besar  mempunyai

hutang. Menurut Djarwanto (2009:34), hutang diklasifikasikan menjadi dua jenis :

1. Hutang jangka pendek

Hutang jangka pendek merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak

lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang normal, umumnya satu tahun

atau kurang semenjak neraca disusun, atau utang  yang jatuh temponya masuk

siklus akuntansi yang sedang berjalan.

Hutang jangka pendek meliputi:

a. Hutang dagang (Accounts payable) adalah semua pinjaman yang  timbul

karena     pembelian barang-barang dagang atau jasa kredit.

b. Wesel bayar (Notes payable) adalah promes tertulis dari perusahaan untuk

membayar sejumlah uang atas perintah pihak lain pada tanggal tertentu

yang akan datang ditetapkan (utang wesel).

c. Penghasilan yang ditangguhkan (Deferred revenue) adalah penghasilan

yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan.Pihak lain telah

menyerahkan uang lebih dahulu menyerahkan uang kepada perusahaan

sebelum perusahaan menyerahkan barang atau jasanya.

d. Kewajiban yang masih harus dipenuhi (Accrual payable) adalah

kewajiban yang timbul karena jasa-jasa yang diberikan kepada perusahaan

selama jangka waktu tetapi pembayarannya belum dilakukan (misalnya

upah, bunga, sewa, pensiun, pajak harta milik dan lain-lain).

e. Hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo (Maturing long term debt)

adalah sebagian atau seluruh utang jangka panjang yang menjadi utang

jangka pendek karena sudah waktunya untuk dilunasi.

2. Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak

lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu melebihi satu tahun.

Yang termasuk hutang jangka panjang ialah:
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a. Hutang hipotek (Mortgage note payable) adalah surat tanda berutang

dengan jangka waktu pembayaran yang melebihi satu tahun, di mana

pembayarannya dijamin dengan aktiva tertentu misalnya bangunan, tanah,

atau perabot.

b. Hutang obligasi (Bonds payable) adalah surat tanda berutang yang

dikeluarkan di bawah cap segel, yang berisi kesanggupan membayar

pokok  pinjaman pada tanggal jatuh temponya dan membayar bunganya

secara teratut pada setiap interval waktu tertentu yang telah disepakati.

c. Wesel bayar jangka panjang (Notes payable - long term) adalah wesel

bayar dimana jangka waktu pembayarannya melebihi jangka waktu satu

tahun atau melebihi jangka waktu operasi normal.

2.7.3 Ukuran Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil perusahaan untuk

melakukan pembiayaan melalui hutang. Kebijakan hutang sering diukur dengan

debt ratio. Debt ratio adalah total hutang (baik hutang jangka pendek maupun

jangka panjang) dibagi dengan total aktiva (baik  aktiva lancar maupun  aktiva

tetap)(Kieso et al 2006:205).

Menurut Kasmir (2012:83), DER dipergunakan untuk mengukur tingkat

penggunaan hutang terhadap shareholder equity yang dimiliki perusahaan dan

dirumuskan sebagai berikut :

Debt to Equity Ratio = total debt / total equity

Semakin tinggi DER  menunjukkan tingginya ketergantungan permodalan

perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban perusahaan juga semakin berat.

Tentunya hal ini akan mengurangi hak pemegang saham (dalam bentuk dividen).

Tingginya DER selanjutnya akan mempengaruhi minat investor terhadap saham

perusahaan tertentu, karena investor pasti akan lebih tertarik pada perusahaan

yang tidak terlalu banyak menanggung beban utang.
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Rasio ini juga menunjukkan besarnya hutang yang digunakan untuk

perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya. Semakin besar

rasio, menunjukkan semakin besar biaya hutang (biaya bunga) yang harus dibayar

perusahaan. Hal ini  akan berdampak pada profitabilitas perusahaan karena

sebagian pendapatan digunakan untuk membayar hutang (Sari,2010:22).

2.8 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility adalah operasi bisnis yang berkomitmen

tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial,

melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik,

melembaga, dan bekerlajutan (Suharto, 2010, h.4). Secara umum Corporate

Social Responsibility dimaknai sebuah cara dengan mana perusahaan berupaya

mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan- tujuan ekonomi, lingkungan, dan

sosial masyarakat, seraya tetap merespon harapan- harapan para pemegang saham

dan pemangku kepentingan (Suharto, 2010, h.9).

Program Corporate Social Responsibility diatur dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun isi Undang-Undang tersebut

yang berkaitan dengan CSR, yaitu pada pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007, berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan

memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
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3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pada pasal 25 (b) Undang

– Undang Penanaman Modal menyatakan kepada setiap penanam modal

wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dari sumber hukum diatas dapat kita lihat bagaimana pemerintah

Indonesia berusaha untuk mengatur pelaksanaan Corporate Social Responsibility

kepada perusahaan sebagai suatu kewajiban. Kegiatan Corporate Social

Responsibility tidak hanya dilihat sebagai salah satu biaya melainkan sebagai

keuntungan untuk jangka panjang.

Kegiatan Corporate Social Responsibility mendukung pembangunan

berkelanjutan perusahaan dan sebagai konsep tata kelola perusahaan yang baik

pada perusahaan. Kegiatan Corporate Social Responsibility merupakan investasi

bagi perusahaan demi keberlangsungan hidup perusahaan pada jangka waktu yang

panjang. Kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan lebih

terjamin dengan diadakannya kegiatan Corporate Social Responsibility.

Melalui Corporate Social Responsibility perusahaan juga dapat

membangun reputasi yang baik. Corporate Social Responsibility harus dijalankan

melalui suatu program dalam waktu jangka panjang. Dengan perusahaan

melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility adalah suatu keputusan yang

tepat, sebab program-program Corporate Social Responsibility akan menimbulkan

efek keuntungan yang akan dinikmati oleh semua pihak yang berada didalam dan

diluar perusahaan.

Program Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan yang

langsung terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat merupakan tanggung jawab

perusahaan terhadap kepentingan umum. Pengungkapan Corporate Social

Responsibility diukur dengan proksi CSRDI (Corporate Social Responsibility
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Disclosure Index) berdasarkan indikator GRI (Global Reporting Initiatives) yang

diperoleh dari website www.globalreporting.org.

Rumus perhitungan CSRDI adalah sebagai berikut:

CSDIj = ∑Xij
Keterangan:

a. CSRDIj : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j,

b. Xij : dummy variable: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika  item i tidak

diungkapkan.

c. 0 ≤ CSRDIj ≤ 1.

d. nj : jumlah item pengungkapan untuk perusahaan j, nj = 79

2.8.1 Kategori Indeks CSR adalah sebagai berikut :

Kategori indeks pengungkapan Corporate Social Responsibility dapat

dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Kategori Indeks CSR

No Kode GRI Item CSR berdasarkan GRI

1 EC1 Perolehan dan distribusi nilai ekonomi

2 EC2 Implikasi finansial akibat perubahan iklim

3 EC3 Dana pensiun karyawan

4 EC4 Bantuan finansial dari pemerintah

No Kode GRI Item CSR berdasarkan GRI

5 EC5 Standar upah minimum

6 EC6 Rasio pemasok lokal

7 EC7 Rasio karyawan lokal

8 EC8 Pengaruh pembangunan infrastruktur

9 EC9 Dampak pengaruh ekonomi tidak langsung
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10 EN1 Pemakaian material

11 EN2 Pemakaian material daur ulang

12 EN3 Pemakaian energi langsung

13 EN4 Pemakaian energi tidak langsung

14 EN5 Penghematan energi

15 EN6 Inisiatif penyediaan energi terbarukan

16 EN7 Inisiatif mengurangi energi tidak langsung

17 EN8 Pemakaian air

18 EN9 Sumber air yang terkena dampak

19 EN10 Jumlah air daur ulang

20 EN11 Kuasa tanah di hutan lindung

21 EN12 Perlindungan keanekaragaman hayati

22 EN13 Pemulihan habitat

23 EN14 Strategi menjaga keanekaragaman hayati

24 EN15 Spesies yang dilindungi

25 EN16 Total gas rumah kaca

26 EN17 Total gas tidak langsung yang berhubungan dengan gas rumah kaca

27 EN18 Inisiatif pengurangan efek gas rumah kaca

28 EN19 Pengurangan emisi ozon

29 EN20 Jenis-jenis emisi udara

30 EN21 Kualitas pembuangan air dan lokasinya

31 EN22 Klasifikasi limbah dan metode pembuangan

32 EN23 Total biaya dan jumlah yang tumpah

33 EN24 Limbah berbahaya yang ditransportasikan

No Kode GRI Item CSR berdasarkan GRI

34 EN25 Keanekaragaman hayati

35 EN26 Inisiatif mengurangi dampak buruk pada lingkungan

36
EN27

Persentase produk yang terjual dan materi kemasan

dikembalikan berdasarkan kategori

37 EN28 Nilai moneter akibat pelanggaran peraturan dan hukum
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lingkungan hidup

38
EN29

Dampak signifikan terhadap lingkungan akibat transportasi

Produk

39 EN30 Biaya dan investasi perlindungan lingkungan

40 LA1 Jumlah karyawan

41 LA2 Tingkat perputaran karyawan

42 LA3 Kompensasi bagi karyawan tetap

43 LA4 Perjanjian Kerja Bersama

44 LA5 Pemberitahuan minimum tentang perubahan operasional

45 LA6 Majelis kesehatan dan keselamatan kerja

46 LA7 Tingkat kecelakaan kerja

47 LA8 Program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan

48 LA9 Kesepakatan kesehatan dan keselamatan kerja

49 LA10 Rata-rata jam pelatihan

50 LA11 Program persiapan pensiun

51 LA12 Penilaian kinerja dan pengembangan karir

52 LA13 Keanekaragaman karyawan

53 LA14 Rasio gaji dasar pria terhadap wanita

54 HR1 Perjanjian dan investasi menyangkut HAM

55 HR2 Persentase pemasok dan kontraktor menyangkut HAM

56 HR3 Pelatihan karyawan tentang HAM

57 HR4 Kasus diskriminasi

58 HR5 Hak berserikat

59 HR6 Pekerja di bawah umur

No Kode GRI Item CSR berdasarkan GRI

60 HR7 Pekerja paksa

61 HR8 Tenaga keamanan terlatih HAM

62 HR9 Pelanggaran hak penduduk asli

63 SO1 Dampak program pada komunitas

64 SO2 Hubungan bisnis dan risiko korupsi
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65 SO3 Pelatihan anti korupsi

66 SO4 Pencegahan tindakan korupsi

67 SO5 Partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik

68 SO6 Sumbangan untuk partai politik

69 SO7 Hukuman akibat pelanggaran persaingan usaha

70 SO8 Hukuman atau denda pelanggaran peraturan perundangan

71 PR1 Perputaran dan keamanan produk

72 PR2 Pelanggaran peraturan dampak produk

73 PR3 Informasi kandungan produk

74 PR4 Pelanggaran penyediaan info produk

75 PR5 Tingkat kepuasan pelanggan

76 PR6 Kelayakan komunikasi pemasaran

77 PR7 Pelanggaran komunikasi pemasaran

78 PR8 Pengaduan tentang pelanggaran privatisasi pelanggan

79 PR9 Denda pelanggaran pengadaan dan penggunaan produk

Sumber : www.globalreporting.org.

Keterangan :

1. Aspek Ekonomi (EC)

2. Aspek Lingkungan (EN)

3. Aspek tenaga kerja (LA)

4. Aspek hak asasi manusia (HR)

5. Aspek sosial (SO)

6. Aspek produk (PR)

2.8.2 Prinsip-prinsip Corporate Social Responsibilty Organization for

Economic Cooperation and Development (OECD)

Seperti yang dikutip oleh Yusuf Wibisono (2007:42-43) merumuskan

prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam implementasi CSR bagi

perusahaan transnasional. Pedoman tersebut berisikan kebijakan umum yang

meliputi:
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1. Memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan

berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan bekelanjutan

(sustainability development).

2. Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan yang

dijalankan perusahaan tersebut, sejalan dengan kewajiban dan komitmen

pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi.

3. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerja sama yang erat

dengan komunitas lokal. Termasuk kepentingan bisnis.

4. Mendorong pembentukan human capital, khususnya melalui penciptaan

kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi karyawan.

5. Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan diluar yang

dibenarkan secara hukum yang terkait dengan lingkungan, kesehatan dan

keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, intensif finansial dan isu-isu

lainnya.

6. Mengembangkan kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan

perusahaan melalui penyebarluasan informasi tentang kebijakan-kebijakan

pada pekerja termasuk melalui program-program pelatihan.

7. Mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek sistem manajemen yang

mengatur diri sendiri (self–regulation) secara efektif guna menumbuh

kembangkan relasi saling percaya diantara perusahaan dan masyarakat

setempat di mana perusahaan beroperasi.

8. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif dan indisipliner.

9. Mengembangkan mitra bisnis termasuk para pemasok dan sub kontraktor

perusahaan untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan

pedoman tersebut.

10. Bersikap abstain terhadap semua keterlibatan yang tidak sepatutnya dalam

kegiatan-kegiatan politik lokal.”

2.8.3 CSR dari Segi Etika

Syaiful & Jan (2006;178) menyatakan bahwa CSR dapat dilakukan atau

muncul dalam empat bentuk. Bentuk yang paling sempurna adalah jika CSR
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dilakukan dengan dorongan sendiri. Perusahaan tidak mengharapkan

pengembalian dari aktivitas CSR, secara sosial mereka bertanggung jawab dan ini

merupakan cara mulia untuk prilaku korporasi. Bentuk kedua, yang kurang

sempurna dari CSR adalah jika dilakukan untuk kebijakan kepentingan

perusahaan tersebut (enlightened self interest) dalam kasus dimana perusahaan

melakukan CSR dengan berharap bayaran atau imbalan atas CSR tersebut.

Bayaran bisa berwujud atau tidak berwujud. Bentuk ketiga dari CSR berkaitan

dengan investasi. Sesuai dengan teori investasi, pasar saham bereaksi terhadap

tindakan perusahaan dan perilaku pertanggungjawaban sosial akan dihadiahi oleh

pasar. Terakhir, bentuk keempat CSR juga berkaitan dengan kebijakan diri

sendiri, aktivitas CSR untuk menghindari interfensi dari pengaruh politik

eksternal. Dalam kasus ini, perusahaan menjadi bertanggung jawab secara sosial

guna mencegah otoritas paksaan melalui legalisasi.

Terpisah dari bentuk CSR pertama yang paling sempurna, Mintzberg

(1983) menyatakan CSR bentuk yang lain bukanlah dari segi etika. Dia

menyatakan bahwa CSR hanya untuk pertahanan dan seharusnya dilakukan,

dalam bentuk yang sangat sempurna dari segi etika tanpa mengharapkan balas

jasa. Dengan demikian pelaksanaan CSR guna meningkatkan profitabilitas

merupakan kebaikan terselubung yang sesungguhnya untuk melayani keserakahan

korporasi. Walaupun beberapa penulis berargumentasi bahwa perusahaan

seharusnya bertanggung jawab secara sosial tanpa mengharapkan imbalan, namun

yang lain juga menyatakan hal tersebut salah untuk perusahaan yang tidak

melakukan apapun tanpa bermaksud untuk mendapatkan manfaat dari tindakan

tersebut. Ide demikian pada prinsipnya memiliki dasar teori keagenean, yang

menyat akan bahwa manajer adalah agen dari pemegang saham dan seharusnya

memberikan prioritas untuk melayani dengan memaksimumkan laba finansial.

Para manajer harus berusaha untuk memaksimumkan return pemegang saham dan

mereka tidak seharusnya membuat tindakan yang mengarah pada pengurangan

laba.
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Alexander Dahlsrud (2010) menjelaskan dan menyimpulkan bahwa definisi

CSR itu secara konsisten mengandung 5 dimensi, yaitu:

1. Dimensi Lingkungan yang merujuk ke lingkungan hidup dan mengandung

kata-kata seperti lingkungan yang lebih bersih, pengelolaan lingkungan,

environmental stewardship, kepedulian lingkungan dalam pengelolaan

operasi bisnis, dll.

2. Dimensi Sosial yaitu hubungan antara bisnis dan masyarakat dan

tercermin melalui frase-frase seperti berkontribusi terhadap masyarakat

yang lebih baik, mengintegrasi kepentingan sosial dalam operasi bisnis,

memperhatikan dampak terhadap masyarakat, dll.

3. Dimensi Ekonomis yang menerangkan aspek sosio-ekonomis atau

finansial bisnis yang diterangkan dengan kata-kata seperti turut

menyumbang pembangunan ekonomi, mempertahankan keuntungan,

operasi bisnis, dll.

4. Dimensi Pemangku Kepentingan (Stakeholder) yang tentunya menjelaskan

hubungan bisnis dengan pemangku kepentingannya dan dijelaskan dengan

kata-kata seperti interaksi dengan pemangku kepentingan perusahaan,

hubungan perusahaan dengan karyawan, pemasok, konsumen dan

komunitas, perlakukan terhadap pemangku kepentingan perusahaan.

5. Dimensi Kesukarelaan (voluntary) sehubungan dengan hal-hal yang tidak

diatur oleh hukum atau peraturan yang tercermin melalui frase-frase

seperti berdasarkan nilai-nilai etika, melebihi kewajiban hukum (beyond

regulations), voluntary.
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2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Hasil penelitian terdahulu

No Nama peneliti Judul penelitian Hasil penelitian

1 Wien ika

permatasari

(2010)

Pengaruh

kepemilikan

manajemen,

Kepemilikan

institusional, dan

Corporate social

responsibility

terhadap nilai

perusahaan

Perusahaan dengan corporate

social responsibility memiliki

hubungan dengan nilai

perusahaan dan tidak memiliki

hubungan antara kepemilikan

manajemen dan institusional.

2 Dini Nuraeni

(2010)

Pengaruh struktur

kepemilikan saham

terhadap kinerja

perusahaan

kepemilikan institusional dan

kepemilikan asing dalam

perusahaan memiliki

pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap kinerja

perusahaan. Sedangkan

kepemilikan manajerial dan

kepemilikan publik tidak

berpengaruh terhadap kinerja

perusahaan.

3 Sisca Christianty

Dewi

(2008)

Pengaruh struktur

kepemilikan

institusional,

kepemilikan

manajerial,

kebijakan hutang,

Struktur kepemilikan

institusional, kepemilikan

manajerial, kebijakan hutang,

profitabilitas tidak memiliki

hubungan dengan kebijakan

devidend tetapi ukuran
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profitabilitas, dan

ukuran perusahaan

terhadap kebijakan

devidend

perusahaan memiliki

hubungan dengan kebijakan

deviden

4 Etty

Murwaningsari

(2012)

Pengaruh struktur

kepemilikan

terhadap return

saham

kepemilikan institusional dan

kepemilikan manajerial

memiliki positif dan

pengaruh yang signifikan

terhadap return saham .

Sedangkan kontrol variabel

keuntungan atau kerugian atas

mata uang , ukuran dan

volatilitas laba juga terbukti

memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap

return saham . Hanya negatif

laba hipotesis tidak dapat

dibuktikan .

5 Albert & Appiah

Richard

(2014)

Pengaruh Struktur

Kepemilikan dan

GCG terhadap

struktur modal yang

tercatat di

perusahaan

Manufaktur (Ghana)

Hasil menunjukkan bahwa

Ukuran perusahaan,

kepemilikan saham

institusional dan manajerial

secara signifikan berkorelasi

positif dengan rasio leverage,

sedangkan secara negatif

dipengaruhi oleh CEO /

Ketua. Namun, ukuran

perusahaan dan laba atas

Assets ditemukan memiliki
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efek yang signifikan positif

dan negatif terhadap struktur

modal masing-masing.

6 Wenjuan Ruan,

Gary Tian,

Shiguang Ma

(2011)

Kepemilikan

manajerial, Struktur

Modal dan return

saham : Bukti dari

Badan Sipil di

China

Hasil regresi simultan

menunjukkan bahwa

kepemilikan manajerial dan

struktur modal mempengaruhi

return saham perusahaan .

Sumber : Data diolah

2.10 Kerangka Pemikiran

Sebuah perusahaan selalu mengharapkan bisnis yang dapat berjalan lancar

agar dapat mencapai tujuannya menjalankan bisnis yang menguntungkan serta

mempertahankan nilai perusahaan dan meningkatkan nilai agar dapat

memaksimalkan kesejahteraan stakeholders. 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.

Investasi merupakan suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau

lebih dari satu aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh

penghasilan dan atau peningkatan nilai investasi. Investasi dapat dibagi mejadi

dua yaitu langsung dan tidak langsung. Contoh investasi langsung adalah membeli

aset keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal atau pasar

turunan. Contoh investasi tidak langsung adalah membeli reksadana (Jogiyanto

Hartono, 2011).



35

Ada beberapa faktor yang menunjukkan dapat mempengaruhi investasi

yaitu likuiditas saham, callability, deviden, frekuensi pembelian penjualan saham

dan kualitas / rating / peringkat saham (Tandelilin, 2010). Dalam penelitian ini,

penulis hanya akan menggunakan faktor struktur kepemilikan institusional,

agency cost, leverage, dan corporate social responsibility.

2.10.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Return saham

Perusahaan yang telah listing atau go public biasanya memiliki struktur

kepemilikan menyebar. Menurut I Made Sudana (2011;11) Struktur kepemilikan

merupakan “ Pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan.

Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam

perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi

kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan dengan harapan

manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik”.

Penelitian yang dilakukan Sudarma (2009) menghasilkan kesimpulan

bahwa struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan

institusional) saham berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hal ini memberikan asumsi bahwa semakin berkurangnya komposisi kepemilikan

manajerial dan kepemilikan institusional serta meningkatnya kepemilikan publik

akan berpengaruh terhadap naiknya nilai perusahaan. Etty Murwaningsari

(2012) menyebutkan bahwa struktur kepemilikan institusional dan struktur

kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga

saham. Dini Nuraeni (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan

kepemilikan asing dalam perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial dan

kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
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2.10.2 Pengaruh Agency cost terhadap Return saham

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam

teori agensi (agency theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak

(nexus of contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer

(agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.

Kepemilikan ini akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan

pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan demikian maka

kepemilikan saham oleh manajemen merupakan insentif bagi para manajer untuk

meningkatkan kinerja perusahaan. Alternatif yang lain adalah meningkatkan

kepemilikan institutional sebagai agen pengawasan. Moh’d et al., (1998)

menyatakan bahwa distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu

kepemilikan institutional dapat mengurangi agency cost, karena kepemilikan

mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau

sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Adanya kepemilikan oleh

institutional investor seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan

kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang

lebih optimal terhadap kinerja manajemen.

2.10.3 Pengaruh Leverage terhadap Return saham

Kebijakan hutang merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak

manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan(dana). Hutang akan

mengurangi konflik agensi, peningkatan hutang meningkatkan kemungkinan

kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Kekhawatiran kebangkrutan mendorong

manajer agar efisien sehingga memperbaiki masalah agensi.

Menurut Ismiyanti & Hanafi (2013) pada tahun 1992 Jensen et al,

menyebutkan bahwa kebijakan hutang memiliki pengaruh negatif terhadap return

saham karena penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan menyebabkan return

saham menurun yang mana sebagian besar keuntungan akan dialokasikan sebagai

cadangan pelunasan hutang. Anis Sutriani(2014) menunjukkan secara simultan

return on asset, debt to equity ratio, cash ratio tidak berpengaruh pada return
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saham dan sebagian hanya return on asset dan debt to equity ratio berpengaruh

terhadap return saham.

2.10.4 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Return saham

Corporate Social Responsibility adalah operasi bisnis yang berkomitmen

tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial,

melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik,

melembaga, dan bekerlajutan (Suharto, 2010, h.4). Secara umum CSR dimaknai

sebuah cara dengan mana perusahaan berupaya mencapai sebuah keseimbangan

antara tujuan- tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat, seraya tetap

merespon harapan- harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan

(Suharto, 2010, h.9). Cheng dan Christiawan (2011) menyatakan bahwa

sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan

para stakeholders lainnya, perusahaan seringkali terlibat dalam kegiatan-kegiatan

CSR.
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2.11 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dibahas mengenai penelitian ini

dapat ditarik hipotesis penelitian adalah terdapat pengaruh struktur kepemilikan

institusional, agency cost, leverage dan corporate social responsibility secara

simultan maupun parsial terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di

LQ45 periode 2011-2015.


