
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Teori

Teori yang mendasari penelitian ini antara lain teori yang berkaitan dengan 

financial  constraint  hypothesis, teori  pasar  modal,  dan  teori-teori  lain  yang 

berkaitan. Berikut ini diuraikan tinjauan teori mengenai hal-hal tersebut. 

2.1.1. Teori Keterbatasan Keuangan (Financial Constraint Hypothesis)

Financial constraint diartikan secara umum sebagai kondisi keterbatasan 

keuangan perusahaan untuk membiayai proyek investasinya, baik untuk ekspansi 

maupun untuk pendanaan investasi modal, yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber 

keuangan eksternal kecuali oleh keuangan intern perusahaan sendiri.

2.1.1.1 Definisi Financial Constraint

Kondisi  keterbatasan keuangan (financial  constraint)  menurut  Hennessy 

dan Whited (2006) diartikan apabila sebuah perusahaan memiliki  akses kepada 

peluang  investasi  yang  menguntungkan.  Akan  tetapi  perusahaan  tersebut 

mengalami  keterbatasan  untuk  mendanai  peluang  investasi  tersebut  dengan 

pembiayaan  eksternal.  Karena  pembiayaan  eksternal  relatif  lebih  mahal 

dibandingkan  dengan  pembiayaan  internal.  Fazzari  et  al. (1988)  memberikan 

beberapa  alasan  mengapa  pembiayaan  eksternal  lebih  mahal  dibandingkan 

pembiayaan internal, antara lain:  transaction cost; taxes; agency problems; cost  
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of financial distress; dan asymmetric information.

Argumen  diatas  juga  didukung  oleh  Pecking  Order  Theory yang 

dikembangkan  oleh  Myers  dan  Majluf  (1984).  Teori  ini  menerangkan  tentang 

prioritas  perusahaan  dalam  mendapatkan  sumber  pendanaan  didasarkan  pada 

hukum least resistance. Sehingga diasumsikan perusahaan memilih untuk terlebih 

dahulu menggunakan dana internalnya. Kemudian apabila dana internal itu telah 

habis  maka  perusahaan  menggunakan  mekanisme  hutang.  Dan  pilihan  yang 

terakhir adalah mengeluarkan saham baru. Teori  pecking order ini menegaskan 

tentang  hierarki  sumber  keuangan  perusahaan  yang  mengutamakan  sumber 

keuangan internal perusahaan. Kemudian mendahulukan hutang daripada ekuitas 

apabila pembiayaan internal tidak lagi mencukupi. 

 Kondisi  keterbatasan  keuangan  yang  dialami  perusahaan  tersebut 

mungkin  juga diperparah  oleh  kondisi  perkreditan  makro  yang tidak  kondusif, 

resesi ekonomi, dan kebijakan kredit dari bank yang tidak mendukung, sehingga 

sangat  sulit  untuk  mendapatkan  pembiayaan  dari  sumber  eksternal.  Hal-hal 

tersebut  menyisakan  dana  internal  perusahaan  sebagai  satu-satunya  sumber 

pembiayaan investasi bagi perusahaan. 

Fazzari,  Hubbard,  dan  Petersen  (1988)  menggunakan  pendekatan 

sensitivitas  investasi  terhadap  arus  kas  untuk  sebagai  proksi  untuk  financial  

constraint dan  merumuskan  kriteria  perusahaan  yang  terindikasi  financial  

constraint yaitu : (1)memiliki market-to-book rasio yang tinggi, (2)Memiliki rasio 

modal terhadap hutang (debt to equity) yang tinggi,(3)serta terdapat deviden, cash 

on hand, serta aliran cash flow yang rendah. Jadi secara umum konsep financial  
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constraint dapat  digambarkan  sebagai  kondisi  kesulitan  perusahaan  dalam 

mendapatkan pembiayaan eksternal.

Sebagai rujukan, financial constraint seringkali diasosiasikan dengan teori 

asimetri informasi, yaitu yang  bermula dari asumsi bahwa bahwa suplai investasi 

bagi  keuangan  perusahaan  tidak  sepenuhnya  elastis  sempurna  seperti  yang 

diasumsikan oleh teorema Modigliani-Miller.  Hal ini  juga dipertegas bahwa di 

dalam  pasar  modal  pihak  emiten  memiliki  informasi  yang  lebih  lengkap 

dibandingkan investor. (Fazzari et al. 1988). 

Asimetri  informasi  yang  dimaksud  disini,  yaitu  adanya  asumsi  bahwa 

pertukaran informasi  diantara  berbagai pihak memerlukan biaya  tertentu.  Teori 

asimetri  informasi  ini  berpendapat  bahwa keseimbangan  di  dalam pasar  kredit 

hanya  dapat  terjadi  apabila  pada saat  yang sama juga terjadi  permintaan  yang 

berlebih  terhadap  pinjaman.  Apabila  para  kreditor  memilih  untuk  mengurangi 

kucuran  kredit  maka  akan  mengakibatkan  beberapa  perusahaan  mengalami 

keterbatasan pada kemampuan mereka untuk berinvestasi.  Sehingga pada kasus 

tertentu  investor  akan  mengenakan  biaya  atas  kualitas  rata-rata  debitur.  Pada 

kasus ini perusahaan yang dapat menyembunyikan resiko gagal bayar yang tinggi 

dari  investor,  berarti  akan  disubsidi  oleh  peminjam dengan resiko gagal  bayar 

yang rendah. Oleh karena itu, perusahaan dengan investasi yang menguntungkan 

akan membayar biaya premium yang merefleksikan ketidakpastian kreditur atas 

prospek pembayaran kembali kreditnya (Carpenter, 1994).   Biaya premium yang 

dibayarkan  oleh  perusahaan  penerbit  saham  inilah  yang  mengakibatkan  biaya 

penerbitan  saham  baru  akan  lebih  besar  dari  opportunity  cost dana  internal 

perusahaan.
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Beberapa penelitian secara empiris  menguji  hubungan antara  perbankan 

dan perusahaan publik. Pengujian tersebut berfokus pada analisa hubungan antara 

pengeluaran  investasi  dan  arus  kas  internal  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan 

bervariasi,  ditentukan  berdasarkan  tingkat  ketergantungan  perusahaan  tersebut 

terhadap bank. Seperti yang dijelaskan oleh Fazzari dkk, di dalam kondisi dunia 

dengan  kondisi  pasar  modal  yang  sempurna  tingkat  biaya  modal  hanya 

berhubungan dengan profitabilitas  peluang investasi  pada  masa  depan.  Hal  ini 

konsisten dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa ketidaksempurnaan kondisi 

pasar  modal  menyebabkan  timbulnya  biaya  tambahan  (shadow  price)  yang 

merupakan  selisih  antara  pembiayaan  internal  dan  eksternal.  Hal  yang  lebih 

penting, karena perbedaan biaya yang timbul tersebut bervariasi tergantung dari 

besarnya tingkat asimetri informasi, sensitivitas arus kas diduga akan meningkat 

seiring dengan menguatnya asimetri informasi tersebut (Christopher, 2001).   

Jadi  financial  constraint adalah  terminologi  yang  berhubungan  dengan 

kondisi  keuangan perusahaan. Fazzari  et  al.  (1988),  Schiantarelli  (1995),  serta 

Hubbard (1998) di dalam  Pal dan Ferrando (2006) menjelaskan dividend pay out  

ratio yang rendah menjadi salah satu  kriteria dalam menentukan kondisi financial  

constraint dalam  perusahaan.  Sedangkan  Moyen  (2004)  juga  menunjukan 

berbagai  kriteria  pengukuran  lain  yang  digunakan  untuk  mengklasifikasikan 

kondisi  financial constraint dalam perusahaan,  seperti  asset size, bond ratings,  

commercial paper ratings,  Kaplan dan Zingales (KZ) index. Akan tetapi semua 

pengukuran  tersebut  merupakan   pengukuran  apriori  yang  digunakan  terhadap 

perusahaan-perusahaan dengan karakteristik dan kondisi yang berbeda satu sama 

lain.
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Hennessy dan Whited (2006) menganjurkan beberapa model yang dapat 

digunakan  untuk  mengidentifikasikan  perusahaan  dengan  kondisi  Financial  

constraint.  cara  tersebut  adalah  :  membandingkan   perusahaan  besar  dengan 

perusahaan kecil, membandingkan perusahaan yang memberikan deviden dengan 

yang non-deviden, dan juga menggunakan indikasi financial constraint yang lain.

2.1.1.2. Kriteria Financial Constraint 

Beberapa  pendekatan  nyata  untuk  mengelompokan  perusahaan  menjadi 

kategori terbatas (constrained) dan tidak terbatas (unconstrained) diajukan oleh 

Almeida,  Campello  dan  Weisbach  (2002)  yang  memberikan  lima  skema yang 

dapat  dijadikan  sebagai  kriteria  untuk  mengklasifikasikan  perusahaan  dengan 

kondisi  financial  constraint.  Dalam menguji  implikasi  dari  model  yang  dibuat 

oleh  Almeida,  diperlukan  data  perusahaan  yang  terpisah,  sehubungan  dengan 

kondisi financial constraint yang mereka hadapi. 

Lima skema alternatif untuk membagi sampel-sampel tersebut yaitu:

• Skema 1

Perusahaan diperingkatkan berdasarkan rata-rata tahunan  rasio pembayaran 

deviden  selama  periode  tertentu  Lalu  hasil  dari  pemeringkatan  tersebut 

diambil  sepertiga sampel terbawah  payout distribution untuk dikelompokan 

menjadi perusahaan dengan keterbatasan keuangan dalam kaitannya dengan 

distribusi  pembayaran deviden.  Hal ini  sesuai dengan Fazzari  et al.  (1988) 

yang  menyatakan  bahwa  perusahaan  dengan  financial  cnstraint memiliki, 

secara  signifikan,   rasio  pembayaran  deviden  yang  rendah  dibandingkan 

dengan perusahaan yang lain. 
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• Skema 2

Perusahaan  diperingkatkan  kembali  berdasarkan  rata-rata  ukuran  aset  riil 

selama  periode  tertentu.  dan  mengambil  sepertiga  sampel  terbawah  untuk 

dimasukan ke dalam kelompok perusahaan dengan financial constraint  dalam 

kaitannya dengan distribusi ukuran.  Pendekatan ini serupa dengan Gilchrist 

dan Himmelberg (1995) yang membedakan kelompok perusahaan  financial  

constraint dengan non- financial constraint berdasarkan ukuran perusahaan. 

• Skema 3

Almeida mengumpulkan data peringkat obligasi perusahaan dan memasukan 

kedalam  kelompok  perusahaan  dengan  financial  constraint,  perusahaan-

perusahaan yang belum pernah mendapat  pemeringkatan  utang oleh publik 

selama  periode  pengambilan  sampel.  Perusahaan  non-financial  constraint 

adalah perusahaan yang obligasinya telah mendapatkan pemeringkatan selama 

periode  sampel.  Pendekatan  ini  berhubungan  dengan  penelitian  yang 

dilakukan oleh Gilchrist dan Himmelberg (1995). 

• Skema 4

Skema ini didasarkan pada peringkat surat hutang jangka pendek perusahaan 

(commercial  paper).  Dan  menempatkan  perusahaan  sampel  menjadi 

kelompok  financial  constraint apabila  perusahaan  tersebut  belum  pernah 

mendapatkan pemeringkatan oleh publik selama masa periode sampel. Skema 

ini mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh Calomiris  et al. (1995), yaitu 

karakteristik dari penerbit commercial paper.
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• Skema 5

Indeks perusahaan dengan  financial constraint  dikonstruksikan berdasarkan 

Kaplan  dan  Zingales  (1997)  dan  membagi  perusahaan-perusahaan  sampel 

berdasarkan  indeks  ini  dengan  cara:  Pertama,  dengan  cara  meregresikan 

model  probabilitas masing-masing dari  kelima kategori  financial  constraint 

pada penelitian mereka sebagai fungsi dari arus kas, Q model,  hutang, dan 

pembayaran deviden

2.1.2.  Teori Keuangan Perusahaan 

Teorema  Modigliani-Miller  yang  digagas  oleh  Franco  Modigliani  dan 

Merton Miller membentuk dasar dari pemikiran modern tentang struktur modal. 

Dasar  dari  teorema  ini  menyatakan  bahwa  apabila  keberadaan  pajak,  biaya 

kepailitan, asimetri informasi ditiadakan, serta diasumsikan bahwa pasar berjalan 

secara  efisien,  maka  nilai  perusahaan  tidak  terpengaruh  oleh  bagaimana 

perusahaan tersebut dibiayai.  Hal tersebut menyiratkan bahwa perusahaan yang 

mendapatkan dana dari menerbitkan saham maupun surat hutang memiliki posisi 

yang sama. Juga tidak menjadi soal tentang kebijakan deviden perusahaan. 

Teorema ini terdiri dari dua preposisi yang juga dapat diperluas menjadi 

dengan memasukan variabel pajak. 

Proposisi  I:  VU  adalah nilai  dari  perusahaan tanpa  hutang = nilai  perusahaan 

terdiri hanya dari ekuitas. Dan VL adalah nilai dari perusahaan dengan hutang = 

Nilai perusahaan merupakan kombinasi dari ekuitas dan hutang. 

Hal  ini  dapat  diilustrasikan  sebagai  berikut.  Dua perusahaan yang identik  satu 

sama  lain,  kecuali  struktur  keuangannya,  Perusahaan  pertama  (perusahaan 
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U(unlevered)) dibiayai oleh modal saham saja. Sedangkan perusahaan yang lain 

(perusahaan L (levered)) dibiayai sebagian oleh modal saham, dan sebagian oleh 

hutang. Dalam kodisi  seperti  ini  teorema Modigliani-Miller  menyatakan bahwa 

nilai kedua perusahaan tersebut adalah sama.

Preposisi II : Semakin tinggi tingkat  leverage (diproksikan dengan rasio  debt to  

equity (D/E)), maka rata-rata tertimbang biaya modal (weighted average cost of  

capital)  tidak  akan  terpengaruh.  Preposisi  kedua  ini  menyatakan  bahwa biaya 

modal  merupakan  fungsi  linear  dari  rasio  hutang  terhadap  modal  (D/E)  dari 

perusahaan. Semakin tinggi rasio D/E juga akan meningkatkan rasio  return on 

equity (ROE),  karena  semakin  tinggi  tingkat  resiko  yang  ditanggung  oleh 

pemegang  saham  perusahaan  dengan  hutang,   maka  sebagai  kompensasinya 

pemegang  saham  mengharapkan  tingkat  pengembalian  yang  tinggi.  Kedua 

preposisi diatas didasari pada asumsi bahwa tidak ada pajak serta tidak ada biaya 

transaksi. Walapun sekilas teorema tersebut terlihat tidak relevan (karena dasar 

asumsinya sukar untuk dipenuhi), akan tetapi teorema tersebut tetap diajarkan dan 

dipelajari  karena  teorema  tersebut  menyangkut  hal  yang  penting,  yaitu  dasar 

masalah struktur modal. 

2.1.3. Pecking Order Theory

Pecking Order Theory adalah salah satu teori yang mendasari keputusan 

pendanaan perusahaan. Pecking Order Theory (Myers, 1984) menyatakan bahwa 

terdapat urutan prioritas dalam aktivitas pemilihan sumber pendanaan perusahaan, 

yakni:  (1)  perusahaan  mengutamakan  penggunaan  sumber  dana  internal  (laba 

ditahan),  sebelum  menggunakan  sumber  dana  eksternal;  (2)  perusahaan  akan 
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menggunakan  sumber  dana  eksternal  (hutang)  sebagai  pilihan  pertama  ketika 

sumber dana internal tidak mencukupi; (3) perusahaan akan menerbitkan saham 

baru sebagai upaya memperoleh dana eksternal sebagai pilihan terakhir.

Dalam  Pecking Order  tidak ada yang disebut sebagai rasio hutang yang 

optimal. Karena rasio hutang hanya merupakan suatu hasil kumulatif dari hirarki 

pendanaan dari waktu ke waktu. Myers (1984) dalam penelitiannya mendapatkan 

bahwa  perilaku  pendanaan  perusahaan  mengikuti  Pecking  Order  Hypothesis,  

yaitu keputusan pendanaan perusahaan yang mengikuti asumsi:

1.  Perusahaan  pertama  kali  memilih  pendanaan  internal  (laba  ditahan)  hingga 

pendanaan eksternal berupa hutang dan saham sebagai sumber terakhir. 

2. Jika perusahaan harus mencari pendanaan eksternal, maka yang menjadi pilihan 

pertama kali adalah sekuritas yang paling aman. Apabila dirinci maka urutan 

pendanaan  eksternal  tersebut  adalah  hutang  yang  memiliki  resiko  paling 

rendah,  kemudian  berlanjut  ke  hutang  yang  lebih  beresiko,  sekuritas  hibrid 

seperti obligasi konversi dan saham preferen, dan yang terakhir adalah saham 

biasa. 

3. Kebijakan dividen yang ketat, yaitu ketika pihak manajemen perusahaan akan 

menetapkan jumlah pembayaran deviden dan target dividen pay out ratio yang 

konstan,  serta dalam periode tertentu jumlah pembayaran dividen tidak akan 

berubah baik ketika perusahaan tersebut mengalami untung maupun rugi.

4. Jika terjadi defisit kas -karena kebijakan deviden,  fluktuasi  keuntungan, dan 

kesempatan  investasi-  maka  pertama  kali  perusahaan  akan  mengambil  dari 

investasi lancar yang tersedia.
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2.1.4. Pasar Modal di Indonesia

Definisi pasar modal menurut kamus istilah keuangan dan investasi adalah 

pasar  yang  komoditas  perdagangannya  adalah  dana  modal–utang  dan  ekuitas. 

Didalamnya termasuk penempatan pribadi sumber-sumber utang dan ekuitas dan 

juga pasar-pasar dan bursa-bursa terorganisasi. Sedangkan Undang-Undang Pasar 

Modal No. 8 tahun 1995 memberikan pengertian Pasar Modal yang lebih spesifik 

yaitu  kegiatan  yang  bersangkutan  dengan  Penawaran  Umum dan  perdagangan 

Efek, Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tersebut definisi 

pasar modal adalah:

“Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 
efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya,  
serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

 Perusahaan  Publik  berkaitan  dengan  Efek  yang  diterbitkannya,  serta 

lembaga  dan  profesi  yang  berkaitan  dengan  Efek.  Sedangkan  Husnan  (1998), 

mendefinisikan  pasar  modal  sebagai  pasar  untuk berbagai  instrumen keuangan 

atau sekuritas jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang 

ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, 

maupun perusahaan swasta.

Pasar modal memainkan peranan penting bagi perekonomian suatu negara, 

karena ia  menjalankan fungsi  ekonomi  dan keuangan (Husnan,  1998).  Mereka 

memfasilitasi transfer sumber daya ekonomi dari lender ke borrower berupa dana 

untuk  menjalankan  rencana-rencana  yang  telah  dicanangkan.  Dengan 

menginvestasikan  kelebihan  dana  yang  mereka  miliki,  lenders mengharapkan 

imbalan dari penyerahan dana tersebut. Dari sisi borrowers tersedianya dana dari 

pihak  luar  memungkinkan  mereka  melakukan  investasi  tanpa  harus  menunggu 



19

tersedia  dana  dari  hasil  operasi  perusahaan.  Pada  saat  yang  bersamaan   pasar 

modal  memberi  lender keuntungan sehingga kekayaan  pemodal  dapat  dikelola 

dengan  cara  yang  produktif  tanpa  harus  terlibat  langsung  dalam  kepemilikan 

aktiva perusahaan.

Dengan potensinya yang semakin besar untuk memobilisasi  dana, pasar 

modal  memiliki  arti  yang  strategis  bagi  pembangunan  perekonomian  nasional. 

Manfaat  pasar  modal  bagi  pembangunan  nasional  secara  langsung  adalah  (1) 

memperbaiki struktur permodalan perusahaan, (2) meningkatkan efisiensi alokasi 

sumber-sumber  dana,  (3)  menunjang  tercipta  perekonomian  yang  sehat,  (4) 

meningkatkan  penerimaan  negara,  (5)  mengurangi  utang  luar  negeri  swasta 

(Natarsyah, 2000)

Jogiyanto Hartono (2003:24) menyatakan jenis-jenis pasar modal  terdiri 

dari pasar perdana, pasar sekunder, pasar ketiga, dan pasar kempat.  Berikut ini 

diuraikan secara garis besar keempat jenis pasar modal tersebut.

1. Pasar Perdana (primary market)

Pasar  perdana  merupakan  penawaran  saham  dari  perusahaan  yang 

menerbitkan  saham  pada  investor  selama  waktu  yang  ditetapkan  oleh 

pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar 

sekunder.  Sekuritas  yang  baru  dijual  dapat  berupa  penawaran  perdana 

(initial publik offering  atau IPO) atau tambahan surat berharga baru jika 

perusahaan sudah  go public.  Harga  saham di  pasar  perdana  ditentukan 

oleh  penjamin  emisi  dan  perusahaan  yang  akan  go  public berdasarkan 

analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan.
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2. Pasar Sekunder (secondary market)

Pasar sekunder merupakan perdagangan saham setelah melewati masa 

penawaran di pasar perdana.  Harga saham di pasar sekunder ditentukan 

oleh permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual.

3. Pasar Ketiga (third market)

Pasar ketiga (third market) merupakan tempat perdagangan saham atau 

sekuritas lain  di  luar bursa.  Di Indonesia pasar ketiga ini  disebut bursa 

pararel.  Bursa  pararel  merupakan  sistem  perdagangan  efek  yang 

terorganisir di luar bursa efek resmi, dalam bentuk pasar yang diatur dan 

dilaksanakan oleh perserikatan perdagangan uang dan efek dengan diawasi 

dan dibina oleh Bapepam.

4. Pasar Keempat (fourth market)

Pasar  keempat  (fourth market)  merupakan bentuk perdagangan efek 

antar investor. Pada pasar keempat, saham dialihkan dari satu pemegang 

saham ke pemegang saham lain tanpa melalui perantara perdagangan efek.

2.1.5 Saham

Saham  (stock) adalah bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada 

suatu Perseroan Terbatas. Dalam transaksi di Bursa Efek, saham sering disebut 

shares. Saham  dapat  dibedakan  menjadi  beberapa  jenis.  Berdasarkan 

keistimewaannya  saham  dibedakan  menjadi  saham biasa  dan  saham preferen. 

Berikut ini adalah karakteristik dari kedua jenis saham tersebut:
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1. Saham biasa (common stock)

Saham biasa adalah saham yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Memiliki hak suara (one share  one vote) 

b. Lebih likuid dibandingkan saham preferen

c. Capital gain dihasilkan melalui perubahan harga saham

d. Deviden dibagikan dalam bentuk tunai atau saham

e. Pembagian deviden diusulkan oleh Direksi Perusahaan

f. Hak memperoleh kekayaan perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi 

dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.

2. Saham preferen/prioritas (preferene stock)

Karakteristik saham preferen adalah sebagai berikut:

a. Umumnya tidak memiliki hak suara, kecuali di Indonesia

b. Kurang likuid dibandingkan saham biasa

c. Hak prioritas atas aktiva dan deviden

d. Hak  prioritas  mendapatkan  deviden  dengan  persentase  yang  tetap 

(hampir sama dengan obligasi)

e. Dapat  mempengaruhi  manajemen  perusahaan  terutama  dalam 

pencalonan pengurus.

f. Memiliki  hak  pembayaran  maksimum  sebesar  nilai  nominal  saham 

lebih dahulu sebelum saham biasa apabila perusahaan dilikuidasi.

g. Kemungkinan  dapat  memperoleh  tambahan  dari  pembagian  laba 

perusahaan disamping deviden yang diterima secara tetap.
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Sedangkan berdasarkan nilai kapitalisasinya (yakni jumlah saham beredar 

dikalikan harga pasar saham), saham dapat digolongkan menjadi:

a. Blue Chip

Saham  blue  chip  merupakan  kelompok  saham  unggulan,  yang 

umumnya diterbitkan oleh perusahaan besar dan jumlahnya sanyat banyak. 

Saham jenis  ini  sering  disebut  sebagai  alpha  stock.  Banyaknya  jumlah 

saham  yang  beredar  dan  banyaknya  pemegang  saham  blue  chip 

menjadikan saham ini sangat mudah diperdagangkan (likuid). Likuiditas 

saham saham itu sendiri pada gilirannya menjadi daya tarik tersendiri bagi 

calon investor. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila kelompok 

saham ini  mendominasi  perdagangan  dan  kontribusinya  terhadap  pasar 

saham sangat besar.

b. Second lines

Saham  ini  merupakan  kelompok  saham  barisan  kedua,  atau  biasa 

disebut  sebagai  beta  stock.  Dilihat  dari  segi  kapitalisasi  dan  frekuensi 

perdagangannya  kelompok saham ini terletak dibawah blue chip. Saham 

jenis  ini  biasanya  diterbitkan oleh perusahaan yang sedang berkembang 

dan  sangat  potensial  tumbuh  menjadi  saham  blue  chip,  namun  kinerja 

saham ini belum teruji.

c. Third lines

Third lines merupakan kelompok saham ketiga, dalam jumlah yang kecil 

dan kurang ditransaksikan. Saham jenis ini biasa disebut sebagai gamma 

stock.
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d. Saham tidur

Saham tidur adalah saham-saham yang sangat jarang diperdagangkan. 

Kalaupun ada transaksi perdagangan saham ini seringkali dibuat oleh 

pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan, agar tetap dicatat dalam 

Bursa Efek tempat saham tersebut tercatat.

2.1.6. Harga saham

Harga  saham  terbentuk  dari  bertemunya  permintaan  (demand)  dan 

penawaran (supply) saham. Permintaan (demand) dan penawaran (supply) saham 

sangat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  baik  yang  bersifat  rasional  ataupun 

irasional.  Faktor-faktor  rasional  misalnya  suku  bunga,  kurs  USD,  inflasi,  dan 

situasi  politik.  Faktor  irasional  misalnya  sentimen,  subjective  opinion,  dan 

guesses.  Ada  dua  model  analisis  yang  biasa  digunakan  untuk  memperkirakan 

harga saham, yaitu:

1. Analisis Fundamental

Wijayanti  (2002)  menyatakan  bahwa analisa  fundamental  digunakan untuk 

menganalisa  prospek  suatu  perusahaan  di  masa  yang  akan  datang  yang 

dipengaruhi  oleh  faktor  mikro  dan  makro  disertai  penilaian  akan  saham 

perusahaan tersebut. Imam Subekti (2002) menyatakan bahwa terdapat dua model 

penilaian  saham  yang  sering  digunakan  untuk  analisa  fundamental  yaitu, 

pendekatan  present  value  (metode  kapitalisasi  penghasilan)  dan  metode 

pendekatan  price  earning  ratio-PER  (metode  kelipatan  laba). Analisis 

fundamental banyak digunakan untuk jenis investasi jangka panjang.
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2. Analisis teknikal

Analisis  teknikal  adalah  salah  satu  teknik  analisis  yang  digunakan  untuk 

mengevaluasi  dan  memproyeksikan  harga  suatu  saham  dengan  mempelajari 

pergerakan  harga  saham  melalui  grafik  harga.  Analisis  teknikal  banyak 

digunakan untuk jenis investasi jangka pendek.

2.1.7. Tingkat Pengembalian (Return)

Jones  (2000)  menyatakan  bahwa  return  merupakan  hasil  dari  proses 

investasi, pengembalian ini mempunyai dua komponen yaitu yang pertama adalah 

keuntungan (yield) dari investasi yang biasanya berupa deviden saham dan yang 

kedua  adalah  capital  gain  or  loss yang  diakibatkan  adanya  perubahan  harga 

sekuritas yang kita miliki.  Return dibagi menjadi dua yaitu  realized return atau 

actual  return  dan  expected  return.  Realized  return  (Actual  return)   adalah 

pengembalian  yang diperoleh investor dalam suatu periode atas suatu sekuritas, 

yang dinyatakan : 

                                            Ri = Pi+1– Pi

                                                                                Pi

Notasi :

Ri    = Tingkat pengembalian saham i

Pi+1 = Harga saham pada akhir periode

Pi      = Harga saham pada awal periode

Sedangkan  expected  return  merupakan  suatu  tingkat  keuntungan  yang 

diharapkan  dari  suatu  ekuitas  atau  portofolio,  yang  juga  merupakan  rata-rata 
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tertimbang dari tingkat keuntungan yang diharapkan masing-masing saham yang 

membentuk portofolio tersebut,  adapun rumus perhitungannya :

)()(
1

∑
=

=
N

i
iip REXRE

Notasi:

E(Rp) = tingkat keuntungan yang diharapkan dari portofolio, 

Xi = proporsi dana yang diinvestasikan pada saham i (i=1,2,..N), dan 

E(Ri) = tingkat keuntungan yang diharapkan dari saham i

2.2.Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian empiris pada area ini dimulai oleh artikel Fazzari, Hubbard dan 

Petersen (1988) yang mengajukan argumen apabila sebuah perusahaan mengalami 

keterbatasan keuangan (financial constraint) maka investasi perusahaan tersebut 

akan merespon dengan kuat terhadap pergerakan pada arus kas perusahaan itu, 

dengan menggunakan sensitivitas investasi terhadap arus kas sebagai proksi dari 

financial constraint.

Kaplan dan Zingales (1997) mendalami fenomena  financial  constrained 

dengan  menggunakan  karakteristik  rasio-rasio  keuangan  perusahaan.  Mereka 

mengelompokan  perusahaan  menjadi  kategori  constrained dengan  non-

constrained berdasarkan  indeks  yang  terdiri  dari  rasio  arus  kas,  pertumbuhan 

perusahaan,  hutang,  dividen,  dan  rasio  kas.  Semakin  tinggi  indeks  ini  berarti 

semakin constrained kondisi sebuah perusahaan.

Fama  dan  French  (1993)  menguji  cross-section  expected  return dan 

menemukan  bahwa  return saham dapat  dijelaskan  dengan  tiga   model  faktor, 

dengan ketiga faktor tersebut adalah  return pasar saham,  return pada portofolio 
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yang  merefleksikan  ukuran (size)  perusahaan,  dan  return pada portofolio  yang 

merefleksikan nilai (value) perusahaan.. Fama dan French (1992) menggunakan 

variable mereka untuk menjelaskan hasil dari Bhandari (1988) yang menyatakan 

perusahaan dengan leverage yang tinggi mendapatkan return saham rata-rata yang 

lebih tinggi. Chan dan Chen (1991) juga berusaha untuk memaparkan size effect, 

dan menemukan sensitivitas untuk menduplikasi portofolio sebagai ukuran untuk 

status keuangan marjinal  (contohnya pemotongan deviden dan tingkat  leverage 

yang tinggi). 

Tetapi  tujuan  penelitian  ini  secara  kontras  tidak  berusaha  untuk 

menjelaskan  size  effect ataupun  book-to-market  effect,  melainkan  untuk 

menjelaskan faktor keterbatasan keuangan (financial constraint) dalam kaitannya 

dengan  return saham.  Untuk  melakukannya  penulis  berusaha  menghubungkan 

fakta  empiris  tentang  karakteristik  perusahaan  dan  return-nya,  serta  hubungan 

yang jelas antara ukuran perusahaan dengan karakteristik keuangannya. 

Lamont  dkk  (1998)  menguji  adanya  pengaruh  keterbatasan  keuangan 

(financial  constraint)  terhadap  nilai  perusahaan  yang  dapat  diobsevasi  melalui 

return aset.  Di dalam penelitian  tersebut mereka mengelompokan perusahaan-

perusahaan  berdasarkan  karakteristik  yang  berhubungan  dengan  kondisi 

keterbatasan  keuangan.  Kemudian  mereka  menguji  variasi  pergerakan  umum 

dalam  return saham  perusahaan-perusahaan  yang  tergabung  dalam  portofolio 

tersebut.   Penelitian  itu  mendeteksi  variasi  pergerakan  umum  return saham 

didalam  portofolio  yang  berisi  perusahaan-perusahaan  yang  diindikasikan 

mengalami  keterbatasan  keuangan.  Oleh  karena  itu  mereka  menyimpulkan 

terdapat faktor keterbatasan keuangan yang dapat dideteksi melalui return saham. 
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Dan  juga  terdapat  bukti  empiris  bahwa keterbatasan  keuangan  mempengaruhi 

nilai  perusahaan.  Selain  itu  juga didapat  kesimpulan  bahwa perusahaan  dalam 

kelompok  constrained memiliki  return  saham yang  lebih  rendah dibandingkan 

dengan  kelompok  perusahaan  non-constrained.  Fenomena  ini  juga  seringkali 

didapati pada perusahaan yang melakukan initial public offering dan perusahaan 

yang tidak membagikan deviden.

Konsisten dengan penelitian Lamont  et al. (1998), serta Whited dan Wu 

(2003)  yang  meneliti  pengaruh  keterbatasan  keuangan  eksternal  perusahaan 

terhadap  return saham,  menunjukan  bukti  bahwa  terdapat  faktor  financial  

constraint yang penting dalam menjelaskan  return bagi  perusahaan kecil,  bagi 

perusahaan  dengan  rasio  arus  kas  terhadap  harga  yang  rendah,  dan  untuk 

perusahaan  dengan  rasio  pendapatan  terhadap  harga  yang  rendah,  serta  bagi 

perusahaan padat modal yang lain.

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan  kerangka  dan  bukti  empiris  di  atas,  maka  hipotesis  yang 

disusun dalam penelitian ini adalah:

Ha =  Terdapat perbedaan average return yang signifikan antara kelompok 

perusahaan  yang  terindikasi  financial  constraint dengan  kelompok 

perusahaan non- financial constraint.

Perbedaan return tersebut mengindikasikan keterkaitan faktor financial constraint 

terhadap nilai perusahaan yang tercermin dalam return saham.


