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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

Salah satu fungsi operasional perusahaan yang berperan penting adalah 

manajemen keuangan. Suatu perusahaan membutuhkan manajemen keuangan 

untuk mengelola keuangan pada perusahaan tersebut. Manajemen keuangan dapat 

dikelola secara baik oleh individu, perusahaan maupun oleh pemerintah. 

 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional yang 

sangat penting  diantara fungsi-fungsi opersional lainnya yang berperan mengatur 

dan mengelola keuangan perusahaan.  

Menurut Sutrisno (2012:3) pengertian manajemen keuangan adalah: 

“Semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha 

mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk 

menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.”  

Sedangkan Menurut Fahmi (2011:12) manajemen keuangan yaitu:  

“Suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, 

pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh 

organisasi atau perusahaan” 

Berdasarkan pengertian manajemen keuangan menurut para ahli diatas 

dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah suatu aktivitas perusahaan 

yang dilakukan untuk mendapatkan dana, meminimalkan biaya perusahaan dan 

mengalokasikan dana tersebut secara efesien. 
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2.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan 

Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. Dan tujuan suatu perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan 

pemilik perusahaan. Dalam mengatur keuangan yang efektif dan efesien agar tepat 

dalam pengambilan keputusan seorang manajer harus memiliki tujuan atau 

sasaran yang harus dicapai.  

Menurut Sutrisno (2012:4)  tujuan manajemen keuangan adalah: 

“Bagaimana perusahaan mengelola baik itu mendapatkan dana maupun 

mengalokasikan dana guna mencapai nilai perusahaan yaitu kemakmuran 

para pemegang saham.” 

Sedangkan tujuan manajemen keuangan menurut Harmono (2011:1) 

menyatakan bahwa: 

“Memaksimalkan kekayaan para pemegang saham, yang berarti 

meningkatkan nilai perusahaan yang merupakan ukuran nilai objektif oleh 

publik dan orientasi pada kelangsungan hidup perusahaan.” 

 Berdasarkan pendapat diatas menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa 

tujuan manajemen keuangan adalah merencanakan untuk memperoleh dan 

menggunakan dana guna memaksimalkan nilai perusahaan yaitu kemakmuran 

pemegang saham. 

 

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 Sutrisno (2012:5) ada 3 fungsi 

utama dalam manajemen keuangan antara lain sebagai berikut : 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk, macam dan 
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komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang 

tingkat  keuntungan di masa depan. Keuntungan di masa depang yang 

diharapkan dari investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti. 

Oleh karena itu investasi akan mengandung resiko atau ketidakpastian. 

Risiko dan hasil yang diharapkan dari investasi itu akan sangat 

mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan. 

2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. 

Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan 

dan menganalis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi 

perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta 

kegiatan usahanya. 

3. Keputusan Dividen 

Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan 

kepada para pemegang saham. Oleh karena itu dividen ini merupakan 

bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. 

Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk 

menentukan: (1) besarnya presentase laba yang dibagikan kepada para 

pemegang saham dalam bentuk cash dividend, (2) stabilitas dividen yang 

dibagikan, (3) dividen saham (stock dividend), (4) pemecahan saham 

(stock split), serta (5) penarikan kembali saham yang beredar, yamg 

semuanya ditujukan untuk menigkatkan kemakmuran para pemegang 

saham. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Untuk membahas  manajemen keuangan, tidak bisa terlepas dari laporan 

keuangan. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan 

informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang 
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berkepentingan tersebut antara lain manajemen, pemilik, kreditor, investor, dan 

pemetintah.  

Laporan keuangan menurut Kasmir (2012:7) menyatakan bahwa: 

“Laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini 

atau dalam suatu periode tertentu.” 

Sedangkan menurut Fahmi (2013:21) laporan keuangan adalah: 

“Suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu 

perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai 

gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.” 

 

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

laporan keuangan merupakan suatu laporan keuangan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk memberikan segala informasi mengenai kondisi keuangan 

perusahaan yang bermanfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan sebagai 

pertimbangan di dalam pengambilan keputusan. 

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan  dapat memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi banyak pihak. Informasi yang 

ada di dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan demi perkembangan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan 

datang. 

Tujuan dari laporan keuangan menurut Kasmir (2012:10)  yaitu: 

“Laporan keuangan mampu meberikan informasi keuangan kepada pihak 

dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap 

perusahaan.” 

Sedangkan menurut Fahmi (2011:28) tujuan laporan keuangan yaitu: 

“Memberikan informasi keuangan yang terdiri atas perubahan unsur-unsur 

laporan keuntungan kepada pihak berkepentingan dalam memberikan 
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suatu penilaian kinerja keuangan terhadap perusahaan dan pihak 

manajemen perusahaan.” 

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi keuangan suatu 

perusahaan. 

2.2.3 Jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan terdri dari bermacam-macam bentuk baik berupa 

laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis laporan keuangan disesuaikan 

dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak yang keterkaitan 

untuk memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu. Berikut 

merupakan jenis-jenis laporan keuangan menurut Hanafi (2012:27) yaitu: 

1. Neraca, neraca keuangan perusahaan mencoba meringkas kekayaan yang 

dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. 

2. Laporan laba-rugi, laporan laba rugi meringkas aktivitas perusahaan 

selama periode tertentu. 

3. Laporan aliran kas, laporan aliran kas meringkas aliran kas masuk dan 

keluar perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Laporan kas diperlukan 

karena dalam beberapa situasi, laporan laba-rugi tidak cukup akurat 

menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. 

 

2.3 Teori Agensi (Agency Theory) 

Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kemakmuran para pemegang 

saham yang diterjemahkan sebagai memaksimumkan harga saham. Dalam 

kenyataannya tidak jarang manajer perusahaan memiliki tujuan lain yang mungkin 

bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Karena manajer diangkat oleh 

pemegang saham maka idealnya mereka bertindak yang terbaik untuk kepentingan 

pemegang saham. 

Agency theory pertama kali dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan 

William H. Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan (agency theory) dapat 

menjelaskan kesenjangan antara manajemen sebagai agent dan para pemegang  
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saham sebagai principal. Dalam suatu organisasi, teori keagenan menyatakan 

bahwa pemilik merupakan principal dan manajer merupakan agent dan terdapat 

kerugian agensi yang diakibatkan adanya kerugian akibat penyerahan kendali dari 

principal kepada agent (Jensen dan Meckling, 1976).  

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(principal). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi 

perusahaan kepada pemilik. Sinyal ini dapat berupa pengungkapan informasi 

akuntasi melalui laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para 

pengguna eksternal karena stakeholders ini berada dalam kondisi yang paling 

besar ketidakpastiannya (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Ketidakseimbangan 

penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut 

asimetri informasi sebagai akibat dari hubungan keagenan (Handoko, 2015). 

Agency theory menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan 

pengelolaan perusahaan kepada tenaga professional yang disebut agen yang lebih 

mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-harinya. Tujuan dari dipisahkannya 

pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan 

memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefesien 

mungkin (Sutedi, 2012:13). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Adityo 

(2016) teori agensi adalah: 

“Kontrak antara pemegang saham dan manajer, pemegang saham adalah 

pemilik perusahaan (principal) dan manajer sebagai agen yang melakukan 

kegiatan usaha untuk kepentingan pemegang saham.” 

Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan dalam Kusdarini (2016) 

teori keagenan adalah: 

“Teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. 

Teori keagenan memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata 

termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan 

konflik kepentingan antara principal dan agent adalah orang yang dibayar 

oleh pemilik untuk menjalankan sebuah perusahaan”. 
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Berdasarkan pendapat diatas menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa 

teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan adanya hubungan kontrak 

antara principal dan agent. Pemilik merupakan principal dan manajer merupakan 

agent. 

Principal memberikan wewenangnya kepada manajer yang bertanggung 

jawab untuk mengelola perusahaannya, hal ini akan menimbulkan adanya 

pemisahan kepemilikan antara manajer dan principal. Principal mempunyai 

harapan bahwa dengan memberikan wewenang pengelolaan kepada manajer akan 

memperoleh keuntungan yang maksimal karena perusahaan dikelola oleh pihak 

profesional. Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara 

manajer dan principal, dimana agen akan melakukan tindakan yang 

menguntungkan dirinya namun merugikan principal. 

Menurut Darmawati, dkk (2005) ada tiga asumsi yang melandasi teori 

keagenan yaitu: 

1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat 

mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional (bounded 

rationality) dan tidak menyukai resiko. 

2. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antar anggota 

organisasi, efesiensi sebagai kriteria efektifitas, dan adanya asimetri 

informasi antara principal dan agen. 

3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai 

komoditi yang dapat diperjual belikan. 

Teori keagenan (agency theory) dibangun sebagai upaya untuk memahami 

dan memecahkan masalah yang manakala ada ketidaklengkapan informasi pada 

saat melakukan kontrak (perikatan). Kontrak yang dimaksudkan disini adalah 

kontrak antara principal (pemberi kerja), misalnya pemegang saham atau 

pimpinan perusahaan dengan agen (penerima perintah), misalnya manajemen atau 

bawahan. Teori keagenan meramal jika agen memiliki keunggulan informasi 

dibandingkan principal dan kepentingan agen dan principal berbeda, maka akan 

terjadi principal-agent problem, dimana agen akan melakukan tindakan yang 

menguntungkan dirinya namun merugikan principal. Beban yang muncul karena 
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tindakan manajemen tersebut menjadi biaya keagenan (agency costs) (Home and 

John, 2014:147). 

 

2.4 Biaya Keagenan (Agency Cost) 

Adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara agent dengan 

principal menyebabkan masalah agensi hal ini membuat perusahaan akan 

mengeluarkan biaya keagenan (agency cost). 

Menurut teori keagenan dari (Jensen & Meckling, 1976) permasalahan 

keagenan ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi 

antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agent). Perbedaan 

kepentingan ini dikarenakan oleh kemungkinan bahwa agent tidak selalu 

bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Oleh karena itu perlu adanya suatu 

mekanisme pengawasan untuk meminimumkan konflik kepentingan antara 

manajer dan pemegang saham. Segala usaha yang dilakukan untuk memastikan 

bahwa agent bertindak demi kepentigan principal akan menimbulkan biaya. 

Jumlah uang yang dapat mengurangi kekayaan principal karena adanya perbedaan 

kepentingan juga merupakan biaya dalam hubungan keagenan, yang disebut 

sebagai biaya residual. Adanya pemisahan fungsi kepemilikan dan pengolahan 

perusahaan menyebabkan biaya keagenan tidak mungkin dihindari (Pratiwi dan 

Yulianto, 2016).  

Biaya Keagenan (agency cost) menurut (Annisata dan Fitriany, 2014) 

adalah: 

“Biaya yang dikeluarkan pemilik perusahaan untuk mengatur dan 

mengawasi tindakan para manajer sehingga mereka tidak bertindak sesuai 

kemauan sendiri atau bertindak berdasarkan kepentingan perusahaan”   

Menurut (Jensen dan Meckling, 1976) menjelaskan bahwa biaya keagenan 

(agency cost) adalah:  

“Biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham perusahaan untuk 

mengontrol dan mengawasi tindakan para manajer agar bertindak sesuai 

dengan kepentingan perusahaan.” 
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Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa agency cost 

adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengatur dan mengawasi 

tindakan manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan. 

(Jensen & Meckling, 1976) menyebutkan tiga jenis biaya keagenan yaitu 

meliputi monitoring cost, bonding cost, residual losses. 

1. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal 

untuk memonitor perilaku para agent, yaitu untuk mengukur, mengamati 

dan mengontrol perilaku agen, contohnya seperti biaya audit dan biaya 

untuk menetapkan rencana kompensasi manajer, pembatasan anggaran, 

dan aturan-aturan operasi. 

2. Bonding cost adalah biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan 

dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak 

untuk kepentingan principal. Contohnya seperti biaya yang dikeluarkan 

oleh manajer untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemegang 

saham 

3. Residual loss adalah biaya yang timbul dari kenyataan bahwa tindakan 

agen kadangkala berbeda dari tindakan yang memaksimumkan 

kepentingan principal. 

 

2.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agency Cost 

Menurut Hadianto (2011) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

biaya keagenan (agency cost) dalam suatu perusahaan, diantaranya: 

1. Kebijakan Hutang 

Penggunaan hutang tinggi meningkatkan risiko kebangkrutan sehingga 

manajer mengurangi kepemilikan saham. Pada kondisi ini diperlukan 

pembatasan terhadap penggunaan hutang untuk mengurangi masalah 

keagenan antara stakeholder dan bondholder. Pengurangan free cash flow 

melalui peningkatan utang dapat mengurangi masalah agensi antara 

pemegang saham dengan manajemen. Hal itu terjadi karena jumlah dana 

yang menganggur semakin kecil yang akan mengurangi pengawasan 

terhadap dana tersebut. 
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2. Kebijakan Dividen 

Keputusan pembagian dividen ditentukan oleh pemegang saham melalui 

RIPS memberikan konsekuensi bahwa besar kecilnya dividen dapat 

dijadikan alat bagi pemegang saham untuk mengendalikan manajemen. 

Pembayaran dividen menyebabkan jumlah dana yang dikelola oleh 

perusahaan menjadi semakin kecil, demikian juga dengan memberikan 

kepemilikan saham menyebabkan manajemen mungkin tidak akan 

melakukan manipulasi karena di samping sebagai manajemen dia juga 

berposisi sebagai pemilik perusahaan. 

3. Ukuran Perusahaan 

Dalam kaitannya dengan agency cost, ukuran perusahaan di indikasikan 

dapat mempengaruhi agency cost suatu perusahaan. Semakin besar ukuran 

perusahaan, maka kemungkinan terjadinya economies of scale akan 

semakin besar, sehingga nilai biaya keagenan semakin kecil. 

4. Ukuran Dewan  

Peran dewan dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi 

monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Semakin besar jumlah 

anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan 

CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan 

dengan biaya keagenan, dewan akan lebih mudah mengawasi jalannya 

operasional perusahaan serta memastikan bahwa manajer benar-benar 

melakukan hal yang sesuai dengan keinginan pemegang saham. 

5. Kepemilikan Manajerial 

Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan 

dapat mengindikasikan adanya kesamaan (Congruance) kepentingan 

antara manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan dengan jumlah 

kepemilikan saham manajerial yang besar seharusnya mempunyai konflik 

keagenan yang rendah dapat direflesikan dari tingginya tingkat perputaran 

aktiva perusahaan. 

6. Kepemilikan Institusional 
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Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan 

kemapuannya untuk memonitor karena semakin besar kepemilikan 

institusional makan semakin efesien pemanfaatan aktiva perusahaan dan 

diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan 

yang dilakukan oleh manajemen. 

 

2.4.2 Pengukuran Biaya Keagenan (Agency Cost) 

Ukuran biaya keagenan diukur dengan asset utilization. Asset utilization 

merupakan bagian dari rasio efesiensi usaha dimana bertujuan untuk mengukur 

performance manajemen suatu bank apakah telah menggunakan semua faktor-

faktor produksinya dengan tepat. Rasio ini mengukur sejauh mana keefektifan 

manajemen suatu bank dalam mengelola aset. Biaya agensi dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

           

 

 

 

Perhitungan asset utilization yaitu perbandingan antara total pendapat 

dengan total aset. Ketika total pendapatan rendah terhadap total aset, ini berarti 

manajer tidak efesien dengan keputusaan investasinya. Semakin tinggi rasio ini 

semakin produktif aktiva yang digunakan maka semakin baik iklim usaha yang 

diciptakan menumbuhkan iklim investasi sehingga menciptakan nilai bagi 

pemegang saham (Wijayati, 2015).  

 

2.5 Struktur Kepemilikan 

Pengelolaan perusahaan yang semakin dipisahkan dari kepemilikan 

perusahaan merupakan salah satu ciri perekonomian modern, hal ini sesuai dengan 

agency theory yang menginginkan pemilik perusahaan (principal) menyerahkan 

pengelolaan perusahaan kepada tenaga professional (agent) yang lebih mengerti 

dalam menjalankan bisnis. Tujuan dipisahkannya pengelolaan dan kepemilikan 

         Total Pendapatan 

Asset Utilization =          x100% 

               Total Aset 
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perusahaan yaitu agar pemilik memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya 

yang efesien (Nuraeni, 2010). 

Fama dan Jensen (1983) dalam Sugama (2018) menyatakan bahwa 

pemisahan fungsi antara pemilik dan kontrol dapat menimbulkan keagenan, 

karena itu diperlukan pengaturan atau mekanisme yang maksimal. Struktur 

kepemilikan dalam suatu perusahaan dapat dipahami sebagai persentase 

kepemilikan saham pada perusahaan oleh seseorang, manajemen, maupun 

institusi. Struktur kepemilikan merupakan salah satu langkah untuk menekan 

biaya agensi (agency cost) karena antara pemilik dan manajemen sama-sama 

memiliki proporsi sendiri dalam perusahaan, dan akan meminimalisir terjadinya 

konflik keagenan (agency problem) karena adanya pembagian yang jelas. 

Menurut I Made Sudana (2011:11) menyatakan struktur kepemilikan adalah: 

“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”. 

Sedangkan menurut Yuniati, Raharjo, Oemar (2016) menyatakan struktur 

kepemilikan adalah: 

“Proporsi kepemilikan manajemen, institusional, dan kepemilikan publik, 

dan struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi 

konflik antara manajemen dengan pemegang saham”. 

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa struktur kepemilikan adalah jumlah saham yang dimiliki oleh insider atau 

manajerial dengan jumlah saham investor (institusional/publik). 

Menurut Ittuiraga & Saz (1998) dalam Nuraeni (2010) masalah keagenan 

timbul karena adanya benturan keinginan antara pemilik perusahaan (pemegang 

saham mayoritas) dengan manajer pengelola. Karena itu, struktur kepemilikan 

dianggap dapat mengatasi masalah keagenan karena dengan struktur kepemilikan 
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yang baik terwujud suatu kinerja perusahaan yang layak karena manajer sebagai 

pihak yang berkompeten dalam pengelolaan perusahaan mempunyai wewenang 

cukup untuk menjalankan tugasnya.  

 

2.5.1 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang 

saham tentunya akan menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingannya 

sebagai pemegang saham. Menurut Jensen (1993) dalam Dewi dan Ardiana 

(2014) keselarasan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham dapat 

terbantu dengan adanya kepemilikan saham manajerial, dimana kinerja 

perusahaan akan semakin meningkat seiring peningkatan proporsi kepemilikan 

saham manajerial sesuai dengan hipotesis pemusatan kepentingan (convergence of 

interest hypothesis). 

 Menurut Jensen (1986) dalam Wijayati (2015) menyatakan bahwa 

semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan akan dapat 

menyatukan kepentingan pemegang saham. Semakin besar proporsi kepemilikan 

manajemen maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan 

pemegang saham dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja 

perusahaan ini akan mengindikasikan tingginya rasio perputaran aset. Pihak 

manajer yang memiliki saham perusahaan cenderung melakukan strategi untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang (Krisnauli, 2014). 

Menurut Sintyawati dan Dewi S (2018) mendefinisikan kepemilikan 

manajerial adalah: 

“Proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut 

dalam pengambilan keputusan perusahaan”. 

Sedangkan menurut Yulianto (2013) mengatakan bahwa: 

“Kepemilikan manajerial menunjukkan jumlah saham yang dimiliki oleh 

insider yaitu direktur, manajer dan komisaris.” 
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 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak insider 

yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

Kepemilikan manajerial diasumsikan sebagai mekanisme pengendalian 

internal dan berfungsi sebagai monitoring positif untuk mengurangi konflik 

keagenan. Jensen dan Meckling (1993) dalam Wijayati (2015) menyatakan bahwa 

kepemilikan saham manajerial merupakan solusi dalam masalah keagenan yang 

dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, 

semakin tinggi proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja 

perusahaan. Semakin tinggi proporsi kepemilikan manajemen maka manajemen 

cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Hadianto (2011) menyatakan bahwa 

besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat 

mengindikasikan adanya kesamaan (congruance) kepentingan antara manajemen 

dengan pemegang saha. Kepemilikan manajerial diukur dengan jumlah 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen terhadap total jumlah saham yang 

beredar (Maftukhah, 2013): 

     

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, 

institusi keuangan, institusi berbadan hukum, dan institusi lainnya pada suatu 

perusahaan. Institusi yang dimaksud adalah pemilik perusahaan publik berbentuk 

lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan pribadi. Perusahaan dengan 

kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk 

memonitor manajemen karena semakin besar kepemilikan institusional maka 

semakin efesien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharpkan dapat bertindak 

sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. 

         Total saham pihak manajerial 

Kepemilikan Manajerial =             x100% 

  Total saham beredar 
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Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku 

opportunistic manajer yang dapat mengurangi agency cost (Krisnauli, 2014). 

Menurut Wijayati (2015) mendefinisikan bahwa kepemilikan institusional  

adalah: 

“Sebagai investor yang berasal dari sektor keuagan seperti perusahaan 

efek, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dana pensiun, 

dan kepemilikan institusi lain yang akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan, 

karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat 

digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan 

manajemen.” 

 

Sedangkan menurut Nekounam et al. (2013) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional adalah: 

“Presentase saham yang dimiliki oleh perusahaan lain dari total saham 

yang beredar. Perusahaan lain yang dimaksud terdiri dari perusahaan 

asuransi, institusi keuangan, bank, perusahaan milik negara dan 

pemerintah.” 

Jadi menurut pendapat dari beberapa para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh 

institusi atau lembaga lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting 

karena dapat membantu mengawasi kegiatan manajer. 

Distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu investor 

institusional akan mengurangi biaya agensi. Keberadaan pemegang saham 

institusional akan mengurangi biaya agensi. Menurut Mirry dkk (2016) investor 

institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan 

manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. Institusi sebagai pemilik 

saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. 

Kepemilikan institusional diungkapkan melalui jumlah kepemilikan saham yang 

dimiliki institusi dibagi dengan jumlah saham perusahaan yang beredar. Secara 
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sistematis perhitungan kepemilikan institusional tersebut dirumuskan sebagai 

berikut (Masdupi dalam Mirry dkk, 2016): 

 

 

 

 

 

 

2.6 Leverage 

Penggunaan hutang (leverage) dilakukan untuk menunjang kegiatan 

operasional perusahaan, diantaranya untuk mengurangi ketergantungan impor 

bahan baku, optimalisasi aset-aset, inovasi produk baru, dan ekspansi (Burhanudin 

dan handayani, 2018).  Perusahaan yang menggunakan operating dan financial 

leverage dengan tujuan agar keuntungan yang di peroleh lebih besar daripada 

biaya asset dan sumber dana, dengan meningkatkan keuntungan pemegang saham. 

Menurut Brigham dan Houston (2011:140) mengemukakan bahwa 

leverage adalah: 

“Rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan 

melalui utang (financial leverage).” 

Sedangkan menurut Wiagustini (2010:76) mengemukakan bahwa leverage 

adalah: 

“Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finasialnya baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang atau mengukur sejauh mana 

perusahaan dibiayai dengan hutang.” 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa leverage 

merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana yang 

memiliki beban tetap dan untuk memenuhi  kewajiban finansialnya baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang.  

Struktur utang dapat berperan sebagai alat untuk memonitor biaya agensi 

dalam suatu perusahaan. Dengan memiliki rasio leverage yang tinggi, pihak 

kreditur akan lebih mengontrol perusahaan dalam penggunaan dananya sehingga 

Total saham pihak institusional 

Kepemilikan Institusional =          x100% 

         Total Saham Beredar 
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manajemen perusahaan hanya memiliki sedikit kemungkinan untuk melakukan 

tindakan yang tidak meningkatkan nilai perusahaan (Sadewa dan Yasa, 2016). 

 

2.6.1 Debt to Asset Ratio (DAR) 

Nilai DAR mencerminkan rasio total hutang terhadap total asset. DAR 

merupakan sebuah rasio untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh utang. 

Rasio ini juga sangat penting untuk melihat solvabilitas perusahaan.  

Menurut Kasmir (2010:156) mengemukakan bahwa Debt to Asset Ratio 

(DAR) adalah: 

“Rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total 

utang dengan total aktiva.” 

Sedangkan menurut Harahap (2010:304) mengemukakan bahwa Debt to 

Asset Ratio (DAR) adalah: 

“Rasio ini menunjukan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva.” 

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

Debt to Asset Ratio merupakan rasio yang ditujukan untuk mengetahui seberapa 

besar porsi utang dalam semua aktiva yang dimiliki perusahaan. 

 Semakin besar hutang maka semakin besar resiko yang ditanggung 

perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan yang tetap mengambil hutang, sangat 

bergantung pada biaya relatif. Jika biaya hutang lebih kecil daripada dana ekuitas 

dengan menambah hutang dalam neracanya, perusahaan secara umum dapat 

meningkatkan profitabilitasnya, yang kemudian menaikkan harga sahamnya. 

Sebaliknya jika biaya hutang lebih besar dari dana ekuitas, menambahkan hutang 

ke dalam neracanya, justru akan menurunkan profitabilitas perusahaan 

(Oktakhoriefiani, 2017). Debt to asset ratio dipilih dalam penelitian ini karena 

rasio tersebut mencerminkan pembiayaan seluruh kekayaan perusahaan melalui 

utang. Maka ukuran leverage dapat dirumuskan sebagai berikut:  

     

 

 

 

 

              Total Hutang 

DAR =                x100% 

              Total Aktiva 
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 Para kreditur lebih menyenangi rasio hutang yang rendah, karena semakin 

rendah rasio hutang semakin besar pula perlindungan yang diperoleh oleh para 

kreditur dalam keadaan likuidasi. Sebaliknya pemilik perusahaan lebih menyukai 

rasioa yang tinggi dengan pertimbangan rasio yang tinggi dapat memperbesar 

tingkat keuntungan atau mungkin untuk menghindari penjualan saham, karena 

penjualan saham akan menyebabkan berkurangnya kendali atas perusahaan. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangatlah penting sebagai dasar dalam rangka 

menyusun skripsi ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan 

mengarahkan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian-penelitan 

terdahulu: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Sumber Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan dan 

Perbedaan 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengmeng Zheng 

  

Empirical Research of 

the Impact of Capital 

Structure on Agency 

Cost of Chinese Listed 

Companies    

 

International Journal of 

Economics and Finance 

Vol. 5, No. 10, 2013 

 

 

P. Basuki Hadiprajitno 

Krisnauli 

 

Pengaruh Mekanisme 

Tata Kelola Perusahaan 

dan Struktur 

Kepemilikan Terhadap 

Agency Cost pada 

Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di BEI 

Tahun 2010-2012  

 

 

X1: Debt to 

asset ratio 

X2: Long term 

debt ratio 

Y: Agency cost 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1: Dewan 

Komisaris 

X2: Komisaris 

Independen  

X3: Dewan 

direksi 

X4: Komite 

Audit 

X5:Kepemilikan 

Manajerial  

X6:Kepemilikan 

Institusional 

 

Hasil penelitian 

menyatakan bahwa 

debt to asset ratio 

memiliki korelasi 

negatif terhadap biaya 

keagenan. Long term 

debt ratio ada 

hubungan korelasi 

positif dan tidak 

signifikan terhadap 

biaya keagenan. 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

ukuran dewan 

komisaris dan ukuran 

komisaris independen, 

dan kepemilikan 

institusional 

berpengaruh positif 

terhadap biaya 

keagenan suatu 

perusahaan. Dewan 

direksi, ukuran komite 

audit, kepemilikan 

Persamaan: 

Variabel Debt 

to asset ratio, 

Biaya 

keagenan 

 

Perbedaan: 

Long term debt 

ratio 

 

 

 

 

Persamaan: 

Variabel 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

biaya 

keagenan 

 

Perbedaan: 

dewan 

komisaris, 

komisaris 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Diponegoro Journal Of 

Accounting Vol.3, 

No.2, 2014 ISSN: 

2337-3806 

 

Amir Hossein Nozari 

dan  Bahareh Nozari 

 

 The Impact of 

Corporate Governance 

Mechanisms on Agency 

Cost of Free Cash Flow 

in Listed Manufacturing 

Firms of Tehran Stock 

Exchange 

  

Indian Journal of 

Fundamental and 

Applied Life Sciences 

Vol.5, 2015 

 

 

 

 

Fitri Laela Wijayati 

 

Analisis Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial,Kepemilikan 

Institusional, Ukuran 

Dewan Direksi, Dan 

Y: Agency Cost 

 

 

 

 

X1: Ukuran 

dewan 

X2: dewan 

independen 

X3: CEO dan 

Dualitas Ketua 

X4:kepemilikan 

manajerial 

X5: remunerasi 

manajerial. 

Y: Agency cost 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1: 

Kepemilikan 

manajerial  

X2: 

kepemilikan 

institusional  

X3: ukuran 

manajerial 

berpengaruh negatif 

terhadap biaya 

keagenan.  

 

Hasil penelitian 

menunjukan  

Pengaruh negatif dan 

signifikan dari dewan 

independen, 

kepemilikan 

manajerial dan 

reminasi manajerial 

terhadap biaya 

keagenan. Di satu sisi 

pengaruh jumlah 

anggota dewan pada 

biaya agensi dari arus 

kas bebas adalah 

positif dan signifikan. 

Kualitas CEO dan 

ketua dewan tentang 

agensi arus kas tidak 

efektif. 

 

Hasil ini menunjukan 

bahwa kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, dewan 

direksi berpengaruh 

independen, 

dewan direksi, 

komite audit. 

 

 

Persamaan: 

Variabel 

kepemilikan 

manajerial, 

biaya 

keagenan 

 

Perbedaan:  

Ukuran dewan, 

dewan 

independen, 

Ceo dan 

dualitas ketua, 

remunerasi 

manajerial. 

 

 

 

 

Persamaan: 

Variabel 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

biaya 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Ukuran Dewan 

Komisaris Terhadap 

Biaya Keagenan 

 

Jurnal EBBANK Vol.6, 

No. 2, 2015  

ISSN : 2442-4439 

 

 

Pratiwi dan Yulianto 

 

Pengaruh Struktur 

Kepemilikan dan 

Komisaris Independen 

Terhadap Biaya 

Keagenan Perusahaan 

yang Masuk Dalam 

Indonesia Most Trusted 

Companies 

 

Managemen Analysis 

Journal Vol.5, No.3, 

2016 

 

Sadewa dan Yasa 

 

Pengaruh Corporate 

Governance Dan 

Leverage Pada Agency 

Cost 

  

dewan direksi 

X4: ukuran 

dewan 

komisaris  

Y: Biaya 

keagenan 

 

 

 

X1: 

Kepemilikan 

manajerial 

X2: 

Kepemilikan 

institusional 

X3: Komisaris 

independen 

Y: Biaya 

Keagenan 

 

 

 

 

 

X1: Corporate 

governance 

X2: Leverage 

Y: Agency cost 

 

 

 

positif terhadap biaya 

keagenan. Dewan 

komisaris berpengaruh 

negatif terhadap biaya 

keagenan.  Total aset 

berpengaruh negatif 

terhadap biaya 

keagenan. 

 

Hasil ini menunjukan 

bahwa Kepemilikan 

Manajerial dan 

Kepemilikan 

Institusional tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap biaya 

keagenan. Komisaris 

Independen 

berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

biaya keagenan. 

 

 

 

Hasil ini menunjukan 

bahwa Corporate 

governance 

berpengaruh positif 

dan signifikan pada 

biaya keagenan, 

Leverage berpengaruh 

keagenan 

 

Perbedaan: 

ukuran dewan 

direksi, ukuran 

dewan 

komisaris 

 

 

Persamaan: 

Variabel 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

biaya 

keagenan. 

 

Perbedaan: 

komisaris 

independen 

 

 

 

Persamaan: 

Variabel 

Leverage, 

agency cost 

Perbedaan: 

corporate 

governance 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurnal Ilmiah Akuntasi 

dan Bisnis Vol.11, 

No.1, 2016 

 

Yasa dan Dewi 

 

Free Cash Flow, 

Outsider Ownership, 

Leverage, dan 

Kebijakan Dividen 

Terhadap Kos 

Keagenan 

 

Jurnal Akuntasi Vol. 

XX, No.3, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Tumiwa dan Mamuaya 

 

The influence of 

Managerial Ownership 

and Institutional 

Ownership on Agency 

Cost (Studies on 

Manufacturing 

Companies in The 

 

 

 

 

X1: free cash 

flow 

X2: leverage 

X3: 

kepemilikan 

institusional 

X4: 

kepemilikan 

asing 

X5: kebijakan 

dividen 

Y: Kos 

keagenan 

 

 

 

 

 

X1: 

kepemilikan 

manajerial 

X2: 

kepemilikan 

institusional 

Y: biaya 

keagenan 

 

positif dan  signifikan 

pada biaya keagenan 

(agency cost). 

 

Hasil ini menunjukan 

bahwa Free Cash Flow 

berpengaruh positif 

terhadap kos keagenan. 

Leverage berpengaruh 

negatif terhadap kos 

keagenan. 

Kepemilikan 

Institusional 

berpengaruh positif 

terhadap kos keagenan. 

Kepemilikan Asing 

tidak berpengaruh 

terhadap kos keagenan. 

Kebijakan Dividen 

tidak berpengaruh 

terhadap kos keagenan. 

 

Hasil penelitian 

menyatakan bahwa 

kepemilikan 

manajerial memiliki 

hubungan yang tidak 

signifikan terhadap 

agency cost. 

Kepemilikan 

institusional tidak 

 

 

 

 

Persamaan: 

Variabel 

leverage, 

kepemilikan 

institusional, 

biaya 

keagenan 

 

Perbedaan: 

free cash flow, 

kepemilikan 

asing, 

kebiijakan 

dividen. 

 

 

 

 

Persamaan: 

Variabel 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

biaya 

keagenan. 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Basic Industrial and 

Chemical Sectors 

Listed on The Indonesia 

Stock Exchange) 

 

International Journal of 

Applied Business & 

International 

Management Vol.3 

No.1, 2018 

 

Burhanudin dan 

Handayani 

 

Pengaruh Leverage dan 

Kebijakan Dividen 

Terhadap Agency Cost 

dengan Corporate 

Governance Sebagai 

Variabel Moderating 

 

Eco-Entrepreneurship, 

Vol.4, No.2, 2018 

 

Sintyawati dan Dewi S 

 

Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional dan 

Leverage Terhadap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1: leverage 

X2: kebijakan 

dividen 

Y: biaya 

keagenan 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1: 

kepemilikan 

manajerial 

X2: 

kepemilikan 

institusional 

X3:leverage 

signifikan terhadap 

agency cost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil ini menunjukan 

bahwa Leverage 

berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

agency cost. Kebijakan 

Dividen tidak 

berpengaruh terhadap 

agency cost.  

 

 

 

 

 

Hasil ini menunjukan 

bahwa kepemilikan 

manajerial memiliki 

pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

biaya keagenan. 

Kepemilikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persamaan: 

variabel 

leverage, biaya 

keagenan 

 

Perbedaan: 

kebijakan 

dividen 

 

 

 

 

 

Persamaan: 

variabel 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

leverage, biaya 
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Biaya Keagenan Pada 

Perusahaan Manufaktur 

  

E-Jurnal Manajemen 

Unud Vo.7, No.2, 2018 

ISSN : 2302-8912 

 

 

 

Y: biaya 

keagenan 

institusional memiliki 

pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

biaya keagenan.  

Leverage memiliki 

pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

biaya keagenan. 

keagenan 

 

2.8 Kerangka Pemikiran  

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya mebutuhkan 

manajer. Disamping itu, perusahaan juga bertujuan untuk mensejahterakan 

kepentingan para pemegang saham.  Jensen dan Meckling dalam Kusdarini (2016) 

menjelaskan bahwa teori keagenan (agency theory) yang menjelaskan tentang 

hubungan keagenan antara pemegang saham (principal) dengan manajer (agent). 

Para pemegang saham hanya mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan 

yang dikelola oleh manajer untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi 

kepentingan perusahaan.     

Hubungan antara manajer dan pemegang saham ini menimbulkan suatu 

konflik keagenan. Konflik ini timbul karena dua belah pihak antara pemegang 

saham dengan manajer mementingkan kepentingan masing-masing. Manajer 

memiliki keinginan untuk mendapatkan kompensasi yang maksimal atas kinerja 

yang sudah mereka lakukan untuk mengelola perusahaan dengan baik. Sedangkan 

disisi pemegang saham, pemegang saham juga ingin mendapatkan return yang 

maksimal atas dana yang telah diinvestasikan diperusahaan tersebut. Dengan 

adanya konflik ini menganai perbedaan kepentingan antara pemegang saham 

dengan manajer, memicu adanya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan yaitu 

biaya keagenan (agency cost). Jensen dan Meckling (1976) dalam Sintyawati dan 

Dewi S (2018) menjelaskan bahwa biaya keagenan (agency cost) merupakan 

biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham perusahaan untuk mengontrol dan 
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mengawasi tindakan para manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan 

perusahaan.   

Ada beberapa alternatif yang digunakan untuk mengurangi biaya keagenan 

yaitu diantaranya meningkatkan struktur kepemilikan saham perusahaan. Dalam 

penelitian ini struktur kepemilikan yang digunakan yaitu kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan institusional, karena berdasarkan beberapa hasil penelitian 

menunjukan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional digunakan 

untuk mengurangi permasalahan keagenan yang ada di dalam perusahaan.  

Jensen dan Meckling dalam Wijayati (2015) mengemukakan bahwa 

agency cost akan rendah jika kepemilikan manajerial tinggi. Dengan kepemilikan 

manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan 

menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham. 

Menyelaraskan dua kepentingan antara manajer dengan pemegang saham maka 

dapat menurunkan potensi konflik keagenan. 

Selain kepemilikan manajerial di dalam suatu perusahaan terdapat juga 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional yang dipandang dapat 

mengurangi agency cost. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar 

mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam memonitor kinerja manajemen, 

karena semakin besar kepemilikan institusional mengakibatkan adanya efisiensi 

dalam penggunaan aktiva perusahaan, sehingga dapat mengurangi pemborosan 

yang dilakukan oleh manajer dalam menjalan perusahaan yang bersangkutan 

(Faizal dalam Saputro dan Syafruddin, 2012). 

Selain struktur kepemilikan saham perusahaan, agency cost  juga dilihat 

dari laporan keuangan perusahaan. Penggunaan dana baik dari hutang maupun 

ekuitas perusahaan harus dapat memaksimalkan seefesien mungkin. DAR adalah 

salah satu yang dapat mempengaruhi agency cost. Dimana dengan adanya hutang 

diharapkan manajer dapat melakukan pendanaan dengan efesien sehingga agency 

cost berkurang. 
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2.8.1 Pengaruh Kepemillikan Manajerial Terhadap Biaya Keagenan 

(agency cost) 

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa masalah keagenan tidak 

akan terjadi jika manajer memiliki 100% kepemilikan perusahaan. Namun karena 

adanya pemisahaan fungsi kepemilikan dan kontrol perusahaan, biaya keagenan 

tidak mungkin dihindari akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemegang 

saham dan manajer. Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer 

memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus 

sebagai pemegang saham perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) 

mengemukakan bahwa agency cost akan rendah jika kepemilikan manajerial 

tinggi. Hal ini dapat terjadi karena kepemilikan saham manajerial memungkinkan 

adanya penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang berarti 

makin tingginya proporsi kepemilikan saham manajerial maka manajemen akan 

berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan juga 

dirinya sendiri. Dengan demikian meningkatnya kepemilikan saham manajerial 

akan meminimumkan agency cost yang merupakan insentif bagi para manajer 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan.   

Hasil Penelitian Hossein Nozari dan Nozari (2015) mengemukakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya 

keagenan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Sintyawati dan Dewi 

S (2018) menunjukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap biaya keagenan. Hal ini menunjukan bahwa kepemilikan 

saham oleh pihak manajerial mampu mengurangi biaya keagenan di dalam 

perusahaan. 
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2.8.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Biaya Keagenan 

(agency cost) 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, 

institusi keuangan, institusi berbadan hukum, dan institusi lainnya pada suatu 

perusahaan. Institusi yang dimaksud adalah pemilik perusahaan publik berbentuk 

lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan pribadi (Sekaredi, 2011). Biaya 

agensi dapat diminimalisir dengan meningkatkan kepemilikan institusional, 

semakin tingginya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan 

yang lebih optimal terhadap manajer dalam mengambil keputusan serta akan 

mengurangi tindakan opportunistic yang dilakukan oleh manajer. Selain itu 

pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi 

sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan antara manajer dengan 

pemegang saham (Solomon dalam Yuningsih, 2010). 

Yasa dan Dewi (2016) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap kos keagenan. Penelitan tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wijayati (2015) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap biaya keagenan. Penelitian 

tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sintyawati dan Dewi 

S (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap biaya keagenan. Artinya kepemilikan saham oleh 

pihak institusi mampu mengurangi biaya keagenan di dalam perusahaan. 

 

2.8.3 Pengaruh Leverage Terhadap Biaya Keagenan (agency cost) 

Struktur hutang dapat berperan sebagai alat untuk memonitor biaya agensi 

dalam suatu perusahaan (Linda, 2012). Dengan leverage yang tinggi, pihak 

kreditor akan lebih mengontrol perusahaan dalam penggunaan dananya sehingga 

manajemen perusahaan hanya memiliki sedikit kemungkinan untuk bertindak 

yang tidak meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Jurkus et al. (2011) dalam 

Yasa dan Dewi (2016) melalui peningkatan hutang atau leverage akan dapat 

meningkatkan monitoring eksternal oleh debtholder. Perusahaan dengan tingkat 

leverage rendah akan menanggung biaya keagenan yang lebih tinggi 
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dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi, sehingga 

antara leverage dengan kos keagenan memiliki hubungan terbalik (Byrd, 2010). 

Selain itu,  leverage yang besar dapat mempengaruhi manajer dan menurunkan 

biaya keagenan melalui ancaman likuiditas yang berdampak pada gaji personal 

dan reputasi manajer (Yegon et al., 2014). Oleh karena itu, tingginya leverage 

perusahaan akan meningkatkan pengawasan dan berd  ampak pada berkurangnya 

biaya agensi. 

Sadewa dan Yasa (2016) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif 

dan  signifikan pada biaya keagenan. Berbeda dengan penelitian Sintyawati dan 

Dewi S (2018) yang menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap biaya keagenan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian 

Burhanudin dan Handayani (2018) yang menyatakan bahwa leverage memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya keagenan. Hal ini dikarenakan 

penurunan agency cost disebabkan oleh pengawasan terhadap manajemen 

semakin berkurang karena pemilik dana (debtholder) mampu memonitoring 

kinerja manajemn dengan baik atas dana yang dipinjamkan. 

Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu 

yang dikemukakan maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan 

pada gambar 2.1 berikut ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai suatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan suatu  hubungan. Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan 

diuji adalah ada atau tidaknya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel 

independen terhadap variabel dependen baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap biaya keagenan (agency cost) 

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya keagenan (agency cost) 

H3: Leverage berpengaruh terhadap biaya keagenan (agency cost) 

 

 

 


