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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1  Manajemen Keuangan 

2.1.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Di dalam sebuah perusahaan, suatu pengaturan keuangan bisa disebut juga 

sebagai financial management atau manajemen keuangan. Manajemen keuangan 

menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan 

dimana manajer keuangan sebagai pelaksananya. Manajemen ini juga merupakan 

segala aktivitas yang berhubungan dengan cara agar bisa mendapatkan modal kerja, 

menggunakan, mengalokasikan, mengelola asset perusahaan agar tercapai tujuannya. 

Manajemen keuangan, juga disebut sebagai keuangan korporat (corporate 

finance), berfokus pada keputusan yang terkait dengan jumlah dan jenis aset yang akan 

diambil, cara memperoleh modal yang dibutuhkan untuk membeli aset, serat cara 

menjalankan perusahaan sehingga dapat memaksimalkan nilainya  (Brigham & 

Houston, 2018).  

Manajemen keuangan menurut Sutrisno (2012:3) menyatakan bahwa : 

“ Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan 

sebagai 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 (Martono & Harjito, 2010) manajemen keuangan adalah 

segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan dana, ,mengelola asset sesuai 

tujuan perusahaan secara menyeluruh. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah 

segala kegiatan maupun aktivitas pada perusahaan yang berhubungan bagaimanakah 
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caranya agar bisa mendapatan pendanaan modal kerja, menggunakan atau 

mengalokasikan dana tersebut serta mengelola aset yang telah dimiliki perusahaan 

guna mencapai tujuan utama pada suatu perusahaan. 

 

2.1.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Fungsi manajemen keuangan tidak bisa dipisahkan dengan fungsi-fungsi 

perusahaan yang lainnya . Seperti pemasaran, produksi maupun sumber daya manusia. 

Kegagalan dalam mendapatkan sumber dana akan menghambat proses produksi, 

menghambat program-program pemasaran yang telah ditetapkan, menghambat dalam 

penarikan sumberdaya manusia yang ahli, sehingga akhirnya akan mengakibatkan 

kerugian perusahaan secara keseluruhan. 

Manajemen keuangan (financial management) berkaitan dengan peroleha asset, 

pendanaan dan manajemen asset dengan didasari beberapa tujuan umum. Menurut 

(Horne & M.Wachowicz, 2012) fungsi manajemen keuangan terdiri dari :  

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah hal yang paling penting dari ketiga keputusan di 

atas ketika perusahaan ingin menciptakan nilai. Hal tersebut dimulai dengan 

penetapan jumlah total asset yang perlu dimiliki oleh perusahaan.  

2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan penting kedua dalam perusahaan berkaitan dengan keputusan 

pendanaan. Dalam keputusan pendanaan, manajer keuagan berhubungan 

dengan komposisi bagian kanan laporan keuangan. Kebijakan deviden 

perusahaan juga harus dipandang sebagai integral dari keputusan pendanaan 

perusahaan. Rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) menetapkan 

jumlah laba yang dapat ditahan dalam perusahaan. Semakin banyak jumlah laba 

saat ini yang ditahan dalam perusahaan berarti semakin sedikit uang yang akan 

tersedia bagi pembayaran dividen saat ini. Oleh karena itu, nilai dari dividen 

yang dibayarkan kepada para pemegang saham harus diseimbangkan dengan 
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biaya peluang (opportunity cost) dari saldo laba yang hilang karena memilih 

pendanaan melalui ekuitas. Begitu bauran pendanaan telah ditetapkan, manajer 

keuangan masih harus menetapkan cara terbaik untuk mendapatkan dana secara 

fisik. Mekanisme untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek, cara membuat 

kesepakatan sewa jangka Panjang, atau negosiasi untuk penjualan obligasi atau 

saham, haruslah dipahami oleh manajer keuangan. 

3. Keputusan Manajemen Aset 

Keputusan penting ketiga bagi perusahaan adalah keputusan mengenai 

manajemen asset. Ketika asset telah diperoleh dan pendanaan yang tepat telah 

tersedia, asset ini masih harus dikelola secara efisien. Manajer keuangan 

dibebani berbagai tanggung jawab operasional atas berbagai aset yang ada. 

Tanggung jawab ini membuat manajer keuangan menjadi lebih memperhatikan 

manajemen asset lancar (current asset) daripada asset tetap (fixed asset). 

Sebagian besar tanggung jawab atas manajemen asset tetap berada di tangan 

manajer operasional yang menggunakan berbagai asset ini.  

Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan adanya beberapa tujuan atau 

sasaran, karena untuk menilai apakah suatu keputusan keuangan efisien atau tidak 

harus berdasarkan pada beberapa standar tertentu. Saham biasa adalah bukti 

kepemilikan dalam perusahaan. Kesejahteraan para pemegang saham diwakili oleh 

harga pasar per lembar saham biasa perusahaan, yang merupakan cerminan dari 

keputusan investasi, pendanaan, dan manajemen asset perusahaan. Idenya adalah 

keberhasilan keputusan bisnis dinilai dari pengaruhnya terhadap harga saham. 

 

2.1.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

Tujuan dari manajemen keuangan adalah menjadikan nilai perusahaan bernilai 

tinggi. Jika suatu saat perusahaan akan dijual, maka harga yang ditetapkan adalah harga 
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yang sangat tinggi. Secara normatif, tujuan dari manajemen keuangan adalah unutk 

memaksimalkan nilai perusahaan (Husnan: 2015). 

Menurut Horne dan Wachowicz (2012) tujuan dari manajemen keuangan 

adalah memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan yang ada saat ini. 

Pernyataan ini mengartikan bahwa manajemen keuangan bertujuan unutk 

memaksimalkan nilai per lembar saham dari saham yang beredar. Dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dari manajemn keuangan adalah merencanakan, memperoleh, mengelola, 

dan mengalokasikan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan. 

 

2.1.2 Laporan Keuangan 

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan 

dalam suatu periode yag dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan 

tersebut. Menurut (Kasmir, 2012) pengertian sederhana dari laporan keuangan adalah 

laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini dalam suatu 

periode tertentu. Sedangkan menurut Martono dan Agus (2010) laporan keuangan 

adalah laporan keuangan (Financial Statement) merupakan ikhtisar mengenai keadaan 

suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.” 

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu 

laporan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memberikan segala informasi 

mengenai kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. 

 

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk menentukan atau menilai 

posisi keuangan perusahaan tersebut dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan 

dapat memberikan informasi mengenai posisi keuangan suatu perusahaan yang bisa 
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bermanfaat bagi banyak pihak. Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2010:87) 

adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki 

perusahaan saat ini. 

2.  Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 

dimiliki perusahaan saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh 

pada suatu periode tertentu. 

4.  Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5.  Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, passive 

dan modal perusahaan. 

6.   Memberikan informasi tentang kineerja perusahaan dalam suatu periode. 

7.   Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 

8.   Informasi keuangan lainnya. 

 

2.1.2.3 Manfaat Laporan Keuangan 

Martono dan Agus (2010:52) mengemukakan manfaat laporan keuangan, 

yaitu : 

1.  Pengambilan keputusan investasi 

2. Keputusan pemberian kredit 

3. Penilaian aliran kas 

4. Melakukan Klaim terhadap sumber dana 
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5.  Menganalisis perubahan yang terjadi terhadap sumber dana 

6.  Menganalisis penggunaan data  

 

2.1.3 Pasar Modal 

2.1.3.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal atau capital market merupakan pasar yang berisi berbagai 

instrument keuangan jangka Panjang yang bisa diperjual belikan. Dalam Undang-

undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 Pasal 1 no.13 menyatakan bahwa 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. 

Menurut (Sunariyah, 2011) Pengertian pasar modal secara umum adalah : 

“Suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah 

bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, 

serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar.” 

Sedangkan pengertian pasar modal dalam arti sempit (Sunariyah, 2011) 

adalah : 

“Pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapka 

guna memperdagangkan saham- saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat 

berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek .“ 

Dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah pertemuan antara penawaran 

dengan permintaan surat berharga. 

 

2.1.3.2 Peranan Pasar Modal 

 Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu Negara yang pada 

dasarnya mempunyai kesamaan antara satu Negara denagn Negara yang lain. Hampir 

semua Negara di dunia mempunyai pasar modal, yang bertujuan menciptakan fasilitas 
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bagi keperluan industry dan keseluruhan entitas dalam memenuhi permintaan dan 

penawaran modal. Terkecuali dalam Negara dengan perekonomian sosialis ataupun 

tertutup, pasar modal bukanlah suatu keharusan. Menurut (Sunariyah S. M., 2011) 

peranan pasar modal pada suatu negara dapat dilihat dari 5 (lima) segi sebagai berikut : 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk 

menetukan harga saham atau surat berharga yang diperjual-belikan. Ditimjau 

dari segi lain, pasar modal memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi 

sehingga kedua belah pihak dapat melakukan transaksi tanpa melalui tatap 

muka (pembeli dan penjual bertemu secara tidak langsung). 

2. Pasar modal memberi kesempatan kepada para pemodal untuk menentukan 

hasil (return) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan 

(emiten) unutk memuaskan keingan para pemegang saham, kebijakan dividen 

dan stabilitas harga sekuritas yang relative normal. Pemuasan yang diberikan 

kepada pemegang saham tercermin dalam harga sekuritas. 

3. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor unutk menjual kembali 

saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya 

pasar modal para investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimiliki 

tersebut pada setiap saat. Apabila pasar modal tidak ada, maka investor terpaksa 

harus menunggu pencairan surat berharga yang dimilinya sampai dengan 

likuidasi perusahaan. 

4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat unutk berpartisipasi 

dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat berpenghasilan kecil 

mempunyai kesempatan unutk mempertimbangkan alternative cara 

penggunaan uang mereka. 

5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi 

para pemodal, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya informasi 

yang akurat dan dapat dipercaya. 
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2.1.3.3 Macam-macam Pasar Modal 

Penjualan saham (termasuk jenis sekuritas lain) kepada masyarakat dapat 

dilakukan dengan beberapa cara. Umumnya penjualan dilakukan sesuai dengan jenis 

ataupun bentuk pasar modal dimana sekuritas tersebut diperjual-belikan. Jenis-jenis 

pasar modal menurut (Sunariyah, 2011) ada beberapa macam, yaitu : 

1. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar perdana adalah :”penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan 

saham (emiten) kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak 

sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder”. Pengertian 

tersebut menunjukkan bahwa pasar perdana merupakan pasar modal yang 

memperdagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya yang dijual unutk 

pertama kalinya (penawaran umum) sebelum saham tersebut dicatatkan 

dibursa. 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati 

masa penawaran pada pasar perdana. Jadi, pasar sekunder dimana saham dan 

sekuritas lain diperjual-belikan secara luas, setelah melalui masa penjualan di 

pasar perdana. 

3. Pasar Ketiga (Third Market) 

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa 

(over the counter market). Bursa pararel merupakan suatu sistem perdagangan 

efek yang terorganisasi di luar bursa efek resmi, dalam bentuk pasar sekunder 

yang diatur dan dilaksanakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek 

dengan diawasi dan dibina oleh Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga 

Keuangan. 

4. Pasar Keempat (Fourth Market) 
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Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar pemodal atau dengan 

kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang lainnya 

tanpa melui perantara pedangan efek. Bentuk transaksi dalam perdagangan 

semacam ini biasanya dilakukan dalam jumlah besar (block sale). 

 

2.1.4 Teori Keagean (Agency Teory) 

Teori keagenan atau teori agensi merupakan teori yang menjelaskan tentang 

hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen. Teori 

ini berawal dari penelitian yang dilakukan oleh (Jensen & Meckling, 1976) yang 

mengacu pada tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kekayaan 

dan kesejahteraan pemegang saham. Manajemen adalah agen yang ditunjuk oleh 

pemegang saham (principal).Diberi tugas dan wewenang untuk mengelola perusahaan 

atas nama pemegang saham.  Teori keagenan muncul ketika pemegang saham 

mempekerjakan orang lain untuk mengelola perusahaannya. Teori keagenan 

menekankan pentingnya pemilik perusahaan kepada tenaga-tenaga professional yang 

lebih mengerti dalam menjalankan operasional perusahaan. 

Menurut (Gudono, 2015) dalam teori keagenan atau teori agensi dibangun 

sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada 

ketidak lengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). Adapun kontrak 

yang dimaksud ialah kontrak antara pemberi kerja dengan penerima perintah (agen). 

Menurut Eisenhard (1989) dalam (Yulistiana, 2014) teori keagenan dilandasi 

oleh 3 (tiga) asumsi sifat dasar manusia, yaitu : 

1)  Asumsi tentang sifat manusia 

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusi memiliki sifat yang 

mementingkan diri sendiri (self interst), memiliki keterbatasan rasionalitas 

(bounded rationality), dan tidak menyukai resiko (risk aversion). 
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2) Asumsi tentang keorganisasian 

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, 

efisiensi sebagai kriteria produktivitas dan adanya asymmetric information (AI) 

antara prinsipal dan agen. 

3) Asumsi tentang informasi 

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang 

komoditi yang bisa diperjualbelikan.  

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia 

kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat opportunistic, yaitu 

mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan orang banyak.  

 

2.1.4 Biaya Keagenan (Agency Cost) 

Pemilik (principal) baik organisasi, perseorangan atau sekelompok orang, 

ketika pemilik (principal) memilih atau menyewa seorang agen untuk bertindak atas 

namanya. Kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan agen memiliki 

informasi lebih banyak, maka pemilik (principal) tidak bisa secara langsung memastika 

bahwa agennya selalu bertindak dalam kepentingan yang terbaik bagi pemilik 

(principal). 

Menurut Weston dan Brigham (2006) dalam (Satya, 2017) Agency Cost 

adalah biaya yang terkait dengan tindakan pemantauan manajer untuk memastikan 

bahwa tindakan manajer konsisten dengan persetuajuan kontrak antar manajer, 

pemegang saham dan kreditur. 

Jensen dan Meckling (1976) dalam (Sudarma & Putra, 2014) menjelaskan 

bentuk-bentuk biaya keagenan terdiri dari : 

1. Biaya Pemantauan 
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Biaya ini dikeluarkan untuk memantau manajer dengan cara mengukur, 

mengamati, dan mengendalikan perilaku manajer.  

2. Biaya Penjaminan 

Biaya ini muncul untuk menjamin manajer agar mengambil keputusan yang 

tidak merugikan dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. 

3.  Kerugian Residu 

 Biaya ini adalah kerugian yang ditanggung meskipun pemantauan ( monitoring) 

dan penjamin (bonding) telah dilaksanakan. 

Pengukuran Biaya keagenan (agency cost ) dengan menggunakn nilai AUR 

(Asset Utilisation Ratio), sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan, 

2018) 

AUR =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

2.1.5 Kebijakan Dividen 

2.1.5.1 Pengertian Kebijakan Dividen 

Salah satu kebijakan yang harus diambil oleh manajemen adalah memutuskan 

apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan selama satu periode akan dibagi sebagian 

untuk dividen dan sebagian lagi tidak dibagi dalam bentuk laba ditahan. Apabila 

perusahaan memutuskan unutk membagi laba yang diperoleh sebagai dividen berarti 

akan mengurangi jumlah laba yang ditahan yang akhirnya juga mengurangi sumber 

dana intern yang akan digunakan unutk mengembangkan perusahaan. Sedang apabila 

perusahaan tidak membagikan labanya sebagai dividen akan bisa memperbesar sumber 

dana intern perusahaan dan akan meningkatkan kemampuan perusahaan unutk 

mengembangkan perusahaan. 
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Menurut Basuki (2012) definisi kebijakan dividen adalah pembagian 

keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Hermuningsih (2013) dalam 

(Prastuti & Sudiartha, 2016) dividen adalah sebagian keuntungan perusahaan yang 

dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. 

Nilai perusahaan dapat tercermin dari kemampan perusahaan tersebut 

membayarkan dividen. Pembayaran dividen yang tinggi merupakan sinyal bagi para 

investor. Ketika pembayaran dividen tinggi, harga saham akan tinggi dan berdampak 

pada tingginya nilai perusahaan.  

 

2.1.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan  Dividen 

Semakin tinggi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham akan 

mengurangi kesempatan untuk mendapatkan sumber dana intern dalam rangka 

mengadakan investasi, sehingga dalam jangka panjang akan menurunkan nilai 

perusahaan, sebab pertumbuhan dividen akan semakin berkurang (Sutrisno, 2012). 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dividen yang akan 

dibayarkan perusahaan menurut (Sutrisno, 2012) antara lain adalah : 

1. Posisi Solvabilitas perusahaan 

Apabila perusahaan dalam kondisi insolvensi atau solvabilitasnya kurang 

menguntungkan, biasanya perusahaan tidak menbagikan laba. Hal ini 

disebabkan laba yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk memperbaiki 

posisi struktur modalnya. 

2. Posisi Likuiditas Perusahaan 

Cash dividend merupaka arus kas keluar bagi perusahaan. Oleh karena itu bila 

perusahaan membayarkan dividen berarti harus menyediakan uang kas yang 

cukup banyak dan ini akan menurunkan tingkat likuiditas perusahaan. Bagi 
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perusahaan yang likuiditasnya kurang baik, biasanya dividend payout rationya 

kecil, sebab sebagian besar laba digunakan untuk menambah likuiditas. 

3. Kebutuhan untuk melunasi utang 

Salah satu sumber dana perusahaan adalah dari kreditor berupa hutang baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin banyak hutang yang harus 

dibayar semakin besar dana yang harus disediakan sehingga akan mengurangi 

jumlah dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. 

4. Rencana perluasan 

Perusahaan yang berkembang ditandai dengan semkin pesatnya pertumbuhan 

perusahaan, dan hal ini bias dilihat dari perluasan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Konsekuensinya semakin besar kebutuhan dana untk membiaya 

perluasan tersebut. 

5. Kesempatan investasi  

Kesempatan investasi juga merupakan faktor yang mempenguruhi besarnya 

dividen yang akan dibagikan. Semakin terbuka kesempatan investasi semakin 

kecil dividen yang dibayarkan sebab dananya diginakan untuk memperoleh 

investasi. 

6. Stabilitas Pendapatan 

Perusahaan yang pendapatnya stabil tidak perlu menyediakan kas yang banyak 

unutk berjaga-jaga, sedangkan perusahaan yang pendapatannya tidak stabil 

harus menyediakan uang kas yang cukup besar untuk berjaga-jaga. 

7.  Pengawasan terhadap perusahaan 

Apabila perusahaan mencari sumber dana dari modal sendiri, kemungkinan 

akan masuk investor baru dan ini tentunya akan mengurangi kekuasaan pemilik 



30 
 

 
 

lama dalam mengendalikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan cenderung 

tidak membagi dividennya agar pengendalian tetap berada di tangannya. 

Kebijakan dividen diukur dengan menggunakan Dividend Payout Ratio (DPR). 

Rasio pembayaran dividen dirumuskan sebagai berikut : 

Dividend Payout Ratio = 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 

DPR merupakan persentase dari setiap rupiah yang dihasilkan yang dibagikan 

kepada pemegang saham. Menurut Bhattacharya (1979) pemegang saham memiliki 

kecenderungan lebih menyukai dividen yang dibagikan dalam jumlah yang relatif besar 

karena memiliki tingkat kepastian yang tinggi dibandingkan dengan masih ditahan 

dalam bentuk laba ditahan. 

 

2.1.6 Struktur Modal 

2.1.6.1 Pengertian Struktur Modal 

Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik 

buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finasial 

perusahaan, terutama dengan adanya hutang yang sangat besar akan memberikan beban 

kepada perusahaan. Struktur modal menunjukkan proporsi atas penggunaan hutang 

(baik jangka Panjang maupun jangka pendek) untuk membiayai investasinya, sehingga 

dengan mengetahui struktur modal, dapat mengetahui kesimbangan antara risiko dan 

tingkat pengembalian invetasinya. Menurut (Zheng, 2013), struktur modal yang 

optimal meningkatkan efisiensi dan corporate governance, mengurangi masalah 

keagenan yang terjadi antara klien dengan agennya. 

 Menurut Fahmi (2012:179) struktur modal adalah Komposisi saham biasa, 

saham preferen, dan berbagai kelas seperti itu , laba yang ditahan, dan utang jangka 

pajang yang dipertahankan oleh kesatuan usaha dalam mendanai aktiva. Sedangkan 

menurut Martono dan Harjito (2010:240) adalah merupakan perbandingn atau 
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imbangan pendanaan jangka Panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan 

hutang jangka Panjang terhadap modal sendiri. 

Kemampuan perusahaan untuk mendanai struktur modal dapat dihitung dengan 

membandingkan total liabilitis dan total ekuitas atau disebut dengan DER (Debt Equity 

Ratio). DER merupakan salah satu rasio pengelolaan modal yang mencerminkan 

kemampuan perusahan untuk membiayai usaha dengan pinjaman yang disediakan oleh 

pemegang saham. Definisi DER menurut Sutrisno (2012:218) adalah debt Equity 

Ratio merupakan perimbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal 

sendiri. 

Disisi lain Fahmi (2011:108) menjelaskan tentang bentuk rumus dari Debt 

Equity Ratio adalah seperti berikut : 

Debt Equity Ratio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

2.1.6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

 Baik dan buruknya struktur modal akan mempunyai pengaruh yang berakibat 

langsung terhadap posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, sebelum perusahaan 

membuat keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan struktur modal makan 

terlebih dahulu diketahui hal-hal yang berpengaruh terhadap struktur modal. Menurut 

Brigham dan Hauston (2010:188) ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur 

modal, diantaranya : 

1. Stabilitas penjualan 

Jika penjualan relatif stabil, perusahaan dapat secara aman menggunaan hutang 

lebih tinggi dan berani menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perushaan yang penjualannya tidak stabil. 

2. Struktur Aktiva 
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Apabila struktur aktiva perusahaan cocok cocok digunakan untuk dijadikan 

agunan kredit, perusahaan tersebut cenderung menggunakan banyak hutang. 

3. Leverage Operasi 

Jika hal-hal lain sama, perusahaan dengan leverage operasi yang kecil 

cenderung lebih mampu untuk memperbesar leverage keuangan karena ia akan 

mempenyai resiko bisnis yang kecil. 

4. Tingkat pertumbuhan 

Perusahaan-perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan lebih cepat, 

akan menbutuhkan dana dari sumber eksternal yang lebih besar. 

5. Profitabilitas 

Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi, 

menggunakan hutang yang relative kecil. Laba ditahannya yang lebih tinggi 

sudah memadai membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan. 

6. Pajak 

Bunga merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak perusahaan, sedangkan 

deviden tidak. Oleh karena itu, semakin tinggi pajak perusahaan, semakin besar 

daya Tarik penggunaan hutang. 

7. Pengendalian 

Pengaruh hutang lawan saham terhadap posisi pengendalian manajemen dapat 

mempengaruhi struktur modal. 

8. Sikap Manajemen 

Sikap manajemen akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan 

mengenai cara pemenuhan kebutuhan dana. 
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9.   Sikap Pemberi Pinjaman dan Lembaga Penilai peringkat 

Tanpa memperhatikan analisis para manajer atas faktor-faktor laverage yang 

tepat bagi perusahaan mereka, sikap pemberi pinjaman dan perusahaan penilai 

peringkat seringkali mempengaruhi keputusan struktur keuangan. 

10.  Kondisi Pasar 

Kondisi pasar modal mengalami perubahan jangka Panjang dan pendek yang 

sangat berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan yang obtimal. 

11.  Kondisi Internal perusahaan 

Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang rendah sehingga tidak 

menarik lagi investor, maka perusahaan lebih menyukai pembelanjaan dengan 

hutang daripada pengeluaran saham. 

12. Fleksibilitas Keuangan 

Seorang manajer pendanaan yang pintar adalah selalu dapat menyediakan 

modal yang diperlukan untuk mendukung operasi. Fleksibilitas keuangan atas 

kemampuan keuangan untuk menambah modal dengan persyaratan yang masuk 

akal dalam keadaan yang tidak menguntungkan.   

 

2.1.7 Good Corporate Governance (GCG) 

2.1.7.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG) 

 Istilah Good Corporate Governance (GCG) pertama kali diperkenalkan oleh 

Cadbury Committee Inggris pada tahun 1992. yang menggunakan istilah tersebut 

dalam laporanya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report dalam Agus 

( 2013:101). Menurut Cadbury Committee of United Kindom, Corporate Governance 

adalah : 
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“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang 

saham pengurus (pengelola) perusahaan, pihak direktur, pemerintah, 

karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya 

yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata 

lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.” 

Menurut (Krisnauli, 2014) definisi Good Corporate Governance adalah : 

“Rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang 

mempengaruhi pengarahan, pengelolaan serta pengontrolan suatu 

perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup 

hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan 

pengelolaan perusahaan.” 

Sedangkan menurut (Sutedi, 2012) pengertian Good Corporate Governance 

adalah : 

“Good Corporate Governance berarti proses dan struktur yang digunakan 

untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan 

dengan tujuan utama mementingkan nilai saham dalam jangka Panjang 

dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.”  

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance 

adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga 

mengasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para 

pemegang saham guna kepentingan shareholder dan stakeholder. 

 

2.1.7.2 Unsur-Unsur Good Corporate Governance 

Menurut (Kurniawan, 2012) unsur-unsur yang termasuk dalam Good 

Corporate Governance yaitu :  

1. Rapat umum pemegang saham ( RUPS ) 

Rapat umum pemegang saham (RUPS) adalah organ di dalam organisasi yang 

memfasilitasi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting 

berkenaan dengan investasinya di dalam organisasi. Keputusan yang diambil di 

dalam RUPS harus memiliki orientasi jangka Panjang terhadap organisasi. 

RUPS tidak dapat mencampuri pelaksanaan tugas dan fungsi dewan direksi dan 
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dewan komisaris. Pelaksanaan RUPS merupakan tanggung jawab dewan 

direksi. 

2. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris adalah organ di dalam organisasi yang memiliki tugas untuk 

mengawasi dan memberikan nasehat kepada dewan direksi serta memastikan 

organisasi telah melaksanakan tatakelola organisasi dengan baik, termasuk di 

dalamnya adalah implementasi sistem manajemen resiko serta proses-proses 

pengendalian komponen dari sistem tatakelola organisasi yang baik. 

3. Dewan Direksi 

Dewan direksi adalah organ di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan organisasi. Setiap anggota dewan direksi menjalankan tugasnya 

dan membuat keputusan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan 

kata lain, dewan direksi merupakan bagian dar manajemen yang akan bertugas 

mengurus organisasi. 

 

2.1.7.2.1 Dewan Komisaris  

 Dewan komisaris menurut UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

dalam (Satya, 2017) menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan 

yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan 

anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi. 

Sedangkan menurut (Sukandar & Rahardja, 2014) definisi dewan komisaris adalah : 

“Mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab 

secara kolektf untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan 

kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melakukan Good 

Corporate Governance.” 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris merupakan 

suatu meanisme mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola 
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perusahaan. Adapun fungsi dari dewan komisaris adalah melakukan pengawasan dan 

pembinaan atas kebijakan serta jalannya operasional perusahaan, memberi nasihat 

kepada direksi memantau efektifitas praktek penerapan tata kelola perusahaan. 

Sedangkan wewenang direksi adalah memberikan persetujuan atas kebijakan dan 

tindakan direksi terkait pendanaan, pinjaman, penjaminan, pertanggungan, dan 

penjualan atau perolehan harta kekayaan perusahaan, penyertaan saham, pengeluaran 

saham, penetapan anggaran tahunan dan rencana usaha dan perubahan struktur 

manajemen perusahaan, serta memiliki akses penuh terhadap informasi perusahaan. 

Ukuran dewan komisaris dapat diukur dengan menggunakan rumus : 

  Dewan Komisaris = ∑ Anggota Dewan Komisaris   

 

2.1.7.2. Dewan Direksi 

 Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan 

diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka 

Panjang. Peningkatan ukuran dewan direksi akan memberikan manfaat bagi 

perusahaan karena tercipta network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin 

ketersediaan sumberdaya.  

 Definisi dewan direksi menurut UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan 

terbatas adalah : 

“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai 

dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di 

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran 

dasar.” 

Sedangkan menurut (Krisnauli, 2014) mengatakan bahwa dewan direksi merupakan 

orang yang diberikan mandat unutk menjalankan operasional di dalam perusahaan. 

Besar atau kecilnya ukuran dewan direksi mempengaruhi bagaimana proses 

operasional perusahaan berjalan. Dewan direksi merupakan orang yang diberikan 
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mandat untuk menjalankan operasional di dalam perusahaan. Dewan direksi 

bertanggungjawab penuh atas segala benuk operasional dan kepengurusan perusahaan 

dalam rangka melaksanakan kepentingan pencapaian tujuan perusahaan. Sam’ani 

(2008) dalam (Hadiprajitno, 2014) menyatakan bahwa dewan direksi dalam suatu 

perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan 

secara jangka pendek maupun jangka Panjang. Jumlah dewan direksi yang semakin 

besar akan menimbulkan ketidakefektifan dalam manajemen mengimplementasikan 

kebijakan dan meningkatkan penjualan.  

Ukuran dewan direksi dapat diukur dengan menggunakan total anggota dewan 

direksi yang terdapat di dalam perusahaan ( Rahman : 2015) dalam (Satya, 2017) 

dengan rumus berikut : 

 Dewan Direksi = ∑ Anggota Dewan Direksi 

 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

 Berikut ini merupakan ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan 

acuan dalam penelitian ini : 

Table 2.1  Penelitian Terdahulu 

 

No 
Peneliti Judul dan 

Sumber Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Persamaan 

dan 

Perbedaan 

Variabel 

1 Krisnauli, P.Basuki 

Hadiprajitno : 

Pengaruh 

Mekanisme Tata 

Variabel 

Independen 

: Dewan 

Komisaris, 

Ukuran dewan 

komisaris dan 

komisaris 

independen, dan 

Persamaan : 

Agency Cost, 

Ukuran dewan 

Komisaris, 
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Kelola Perusahaan 

dan Struktur 

Kepemilikan 

Terhadap Agency 

Cost ( Study 

Empiris pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdftar di BEI 

Tahun 2010-2102): 

Journal Of 

Accounting 

Universitas 

Diponegoro:Volume 

3,Nomor 2, tahun 

2012, ISSN:2337-

3806 

Komisaris 

Independen, 

Dewan 

Direksi, 

Komite 

Audit, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional 

 

Variabel 

Dependen : 

Agency Cost  

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

positif terhadap 

biaya keagenan. 

Dewan direksi, 

komite audit dan 

kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

negatif terhadap 

biaya keagenan.  

dan dewan 

direksi. 

 

Perbedaan : 

Komisaris 

independent, 

komite audit, 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional 

2 Putu Mudyasani 

Sudarma D dan I 

Wayan Putra : 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance Pada 

Biaya Keagenan. 

E-Jurnal Akuntansi 

Universitas 

Udayana 9.3 

Variabel 

Independen 

: Good 

Corporate 

Governance 

 

Variabel 

Dependen : 

Biaya 

Keagenan 

Variabel Good 

Corporate 

Governance 

berpengaruh 

negatif pada biaya 

keagenan 

Persamaan : 

Biaya 

Keagenan dan 

GCG 

 

Perbedaan : 

Kebijakan 

dividen dan 

stuktur modal 
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(2014) : 591-607, 

ISSN : 2302-8556 

3 Fitriya Fauzi dan 

Stuard M Locke : 

Do Agency Costs 

Really Matter ? A 

Non-Linear 

Approach of Panel 

Data: 

ASIAN Journal of 

Finance & 

Accounting 

ISSN :1946-052X, 

Vol.4, No.1, 2012 

Variabel 

Independen 

: 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

Pemegang 

Blok, 

Leverage, 

Dividen, 

Ukuran 

Dewan, 

Direktur 

non-

eksekutif, 

Komite 

Audit, 

Komite 

Nominasi, 

komite 

remunerasi 

 

Variabel 

Dependen :  

Agency 

Cost 

kepemilikan 

pemegang blok, 

leverage, dividen , 

direktur non 

eksekutif dan 

komite audit tidak 

berpengaruh 

terhadap biaya 

keagenan, 

kepemilikan 

manajerial, 

jumlah anggota 

dewan, komite 

nominasi dan 

remunerasi 

berpengaruh 

terhadap biaya 

keagenan. 

Persamaan : 

Biaya 

Keagenan, 

Kebijakan 

dividen,  

 

Perbedaan : 

Kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

Block-holders, 

Leverage, 

Direktur non-

eksekutif, 

Komite Audit, 

Komite 

Nominasi, 

komite 

remunerasi 

 

 



40 
 

 
 

 

 4 Fitria Laela 

Wijayati : Analisis 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Instritusional, 

Ukuran Dewan 

Direksi, dan Ukuran 

Dewan Komisaris 

Terhadap Biaya 

Keagenan: 

Jurnal EBBANK 

Vol.6 No.2 Hal 1-6, 

Desember 2016, 

LP3M 

STIEBBANK, ISSN 

(online): 2442-

4439), ISSN (print): 

2087-1406 

Variabel 

Independen 

: 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional

, Ukuran 

Dewan 

Direksi, 

Ukuran 

Dewan 

Komisaris. 

 

Variabel 

Dependen : 

Biaya 

Keagenan 

Kepemilikan 

manaerial 

berpegaruh 

negative terhadap 

biaya keagenan 

ditolak, 

Kepemilikan 

Institusi 

berpengaruh 

negative terhadap 

biaya keagenan, 

Ukuran dewan 

Direksi 

berpenaruh 

negative terhadap 

biaya kagenan 

diterima, Jumlah 

Dewan Komisaris 

berpengaruh 

negative terhadap 

biaya keagenan 

ditolak. 

Persamaan : 

Biaya 

Keagenan, 

Dewan 

direksi, dewan 

komisaris 

Perbedaan : 

Kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional 

5 Jesika Handoko : 

Pengaruh Struktur 

Modal dan 

Mekanisme 

Corporate 

Variabel 

Independen 

: Struktur 

Modal, 

Kepemilikan 

Struktur Modal 

berpengaruh 

sigifikan terhadap 

Agency Cost, 

Kepemilikan 

Persamaan : 

Biaya 

Keagenan, 

Struktur 

modal,  
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Governance 

Terhadap Agency 

Cost Perusahaan 

LQ45 di BEI Tahun 

2013: 

Jurnal Fakultas 

Bisnis dan 

Pascasarjana 

Unversitas Katolik 

Widya Mandala 

Surabaya (2014), 

ISSN : 1978-6522 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional

, Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Komite 

Audit 

 

Variabel 

Dependen : 

Agency Cost 

Manajerial dan 

kepemilikan 

Institusional tidak 

ditemukan 

pengaruh 

signifikan 

terhadap Agency 

Cost, Komite 

Audit 

Berpengaruh 

signifikan 

terhadap Agency 

Cost. 

 

Perbedaan :  

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Komite Audit 

6 Linda : Mekanisme 

Corporate 

Governance dan 

Biaya Agensi : 

Jurnal dan Posiding 

SNA – Simposium 

Nasional Akuntansi 

Fakultas Ekonomi 

Unsyiah 2012 

Variabel 

Independen 

: Direktur 

eksekutif 

dan Non 

Eksekutif, 

Komite 

Audit dan 

hutang 

jangka 

pendek 

 

Variabel 

dependen : 

biaya agensi 

Direktur 

eksekutif, direktur 

non eksekutif dan 

hutang jangka 

pendek tidak 

berpengaruh 

terhadap biaya 

keagenan, komite 

audit berpengaruh 

terhadap biaya 

keagenan. 

Persamaan : 

Biaya 

Keagenan 

 

Perbedaan :  

Direktur 

eksekutif dan 

Non Eksekutif, 

Komite Audit 

dan hutang 

jangka pendek 
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7 I Putu Sugiartha 

Sanjaya dan Indah 

Christianti : 

Corporate 

Governance and 

Agency Cost :Case 

In Indonesia  

2nd International 

Conference on 

Business, 

Economic , 

Management  and 

Behavioral Sciences 

(BEMBS’2012) 

oct.13-14 2012 Bali, 

Indonesia 

( Universitas Atma 

Jaya Yogyakarta) 

Variabel 

Independen 

: kuran 

Dewan 

Komisaris, 

Tata Kelola 

Perusahaan, 

dan 

Komisaris 

Independen.   

 

Variabel 

dependen : 

Agency Cost 

Semua variable 

independent 

berpengaruh positi 

signifikan 

terhadap variable 

dependen (agency 

cost) 

Persamaan : 

Biaya 

Keagenan, 

corporate 

governance, 

ukuran dewan 

komisaris 

 

 

Perbedaan :  

Komisaris 

Independen 

 

8 Nadia Asandimitra 

dan Nofitasari 

Chamidah : The 

Determinant of 

Agency Cost In 

Indonesia : 

International Journal 

of Economic 

Research ISSN : 

0972-9380 2017 

Variabel 

Independen 

: Leverage, 

Komisaris 

Independen, 

ukuran 

Dewan 

direksi, 

kepemilikan 

Manajerial, 

leverage 

berpengaruh 

negatif pada biaya 

keagenan, 

komisaris 

independen tidak 

berpengaruh 

terhadap biaya 

agensi, dewan 

direksi tidak 

Persamaan : 

Biaya 

Keagenan, 

dewan direksi. 

 

Perbedaaan :  

Leverage, 

kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 
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Kepemilikan 

Institusional

, Komite 

Audit 

 

Variabel 

Dependen : 

Agency Cost 

berpengaruh 

positif terhadap 

biaya agensi, 

kepemilikan 

manajerial 

memiliki 

pengaruh negatif 

terhadap biaya 

keagenan, 

Kepemilikan 

institusional 

menunjukkan 

korelasi yang 

negatif terhadap 

biaya keagenan, 

komite audit tidak 

berpengaruh pada 

biaya keagenan.  

Institusional, 

Komite Audit 

 

9 Charles Yegon, Dr. 

Jane Sang, Joseph 

Kirui : The Impact 

of Corporate 

Governance on 

Agency Cost : 

Empirical Analysis 

of Quoted Services 

Firm In Kenya. 

 

Variabel 

Independen 

: 

Kepemilikan 

Direktur, 

Kepemilikan 

Institusional

, 

Kepemilikan 

Eksternal, 

Kepemilikan 

direksi dan 

kepemilikan 

institusional 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap biaya 

keagenan, direktur 

independen 

memiliki 

Persamaan : 

Biaya 

Keagenan, 

dewan direksi 

 

Perbedaan :  

Kepemilikan 

Direktur, 

Kepemilikan 

Institusional, 
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Research Journal of 
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2.3 Kerangka Pemikiran  

2.3.1 Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Biaya Keagenan 

 Kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen dapat mencerminkn 

nilai perusahaan. Semakin tinggi dividen maka dapat menurunkan agency cost 

(Berzins et al, 2013) karena pembagian dividen yang besar dapat mengurangi laba 

sehingga dapat membuat perusahaan menggunakan data eksternal. (Erkaningrum, 

2013) bukti empiris interaksi antara kepemilikan insider, Kebijakan dividen, kebijakan 

hutang, keputusan investasi, dan resiko bisnis membantu dalam kebijakan keuangan 

dan meminimalkan masalah keagenan. Pembayaran dividen akan mengurangi saldo 

laba ditahan sehingga mengurangi sumber pendanaan internal (Pratiwi & Yulianto, 

2016). Manajer akan melakukan pendanaan eksternal dengan menerbitkan saham baru, 

sehingga tindakan manajer akan diawasi banyak pihak. Hal ini akan mengurangi 

tindakan menyimpang agen sehingga dapat mengurangi biaya keagenan  (Pratiwi & 

Yulianto, 2016).  

 Penelitian yang dilakukan (Satya, 2017) dan Zakaria dkk (2016) 

menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan. 

Hal ini menunjukkan bahwa jika dividen yang dibagikan tinggi, maka biaya keagenan 

akan menurun karena dana yang berada di perusahaan sangat kecil dan mengurangi 
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perilaku oportunis manajer. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Al-Kuwari (2012), Hayathbaksh dan Maghariee 

(2013) Arumsari et al (2014) dan Erkaningrum (2013) di mana penelitian-peneltian 

tersebut menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara kebijakan dividen 

dengan biaya agensi. Hal ini terjadi karena semakin besar dividen yang dibayarkan 

maka akan menaikkan rasio pemanfaatan asset dan sebaliknya akan menurunkan biaya 

agensi. 

 

2.3.2 Pengaruh Struktur Modal terhadap Biaya Keagenan 

 Jensen & Meckling (1976) mengemukakan bahwa cara lain menengahi 

masalah keagenan adalah dengan meningkatkan hutang. Dengan meningkatnya hutang 

yang dimiliki perusahaan, maka semakin kecil dana menganggur yang dapat dipakai 

perusahaan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dan memberi dorongan 

pada manajer untuk mengoperasikan perusahaan dengan lebih efisien. Hal tersebut 

menyebabkan biaya keagenan berkurang dan selanjutnya kinerja perusahaan 

diharapkan meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

hutang maka biaya keagenan akan semakin kecil.  

 Teori struktur modal menyebutkan bahwa ketika struktur modal berada di atas 

dari target optimal, ketika pertambahan hutang akan menurunkan biaya agensi. 

Menurut Zheng (2013), struktur modal yang optimal dapat meningkatkan efisiensi dan 

mengurangi masalah keagenan yang terjadi antara klien dengan agennya.  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fachrudin (2011) menunjukkan 

bahwa struktur modal berpengaruh postif dan signifikan terhadap agency cost. Hasil 

ini didukung oleh Lin (2006) dan (Handoko, 2014) mengatakan bahwa struktur modal 

berpengaruh positif terhadap Agency Cost. Artinya kebijakan hutang meningkatkan 

agency cost.  
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2.3.3 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Biaya Keagenan 

 Kunci dari terciptanya good corporate governance adalah pembentukan dewan 

komisaris. Semakin besar ukuran komisaris berarti akan semakin besar pengawasan 

terhadap manajemen, sehingga manajemen akan bertindak sesuai dengan permintaan 

pemegang saham serta meningkatkan rasio perputaran asset, dan pada akhirnya akan 

menekan biaya keagenan. . Hasil penelitian Hendry (2004) dalam (Putri & Sukartha, 

2016) menyimpulkan bahwa biaya agensi akan lebih rendah apabila semakin tinggi 

jumlah dewan komisarisnya. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wijayati, 2016) menyatakan 

bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan ditolak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatahillah 

(2018), dan Saputro dan Syafruddin (2012). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin 

tinggi jumlah dewan komisaris, akan semakin meningkat biaya keagenan yang 

disebabkan semakin besarnya pengeluaran perusahaan untuk membayar dewan 

komisaris.  

 

2.3.4 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Biaya Keagenan 

 Meningkatnya ukuran dewan direksi akan memberikan lebih banyak manfaat 

bagi perusahaan karena menciptakan jaringan dengan pihak luar perusahaan untuk 

memastikan ketersediaan sumber daya dengan melakukan pengambilan keputusan 

yang tepat untuk meminimalkan biaya agensi (faisal, 2014). Penelitian yang dilakukan 

oleh (Imanova, 2013) mengatakan bahwa semakin banyak anggota direktur eksekutif 

maka biaya keagenan makin berkurang. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian 

florackis (2008) dalam Asandimitra dan Chamidah (2017) bahwa ukuran dewan 

direksi yang besar dapat membantu memperkuat hubungan antara perusahaan dan 

lingkungannya, untuk memberikan saran dan saran mengenai keputusan strategis 
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perusahaan dan memainkan peran penting dalam menciptakan identitas perusahaan 

sehingga dapat mengurangi konflik keagenan dan biaya agensi. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisnauli (2014:9), Wijayati (2016), 

menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap biaya keagenan. Hal ini didukung oleh (Florackis & Ozkan, 2009) yang 

menemukan bahwa ukuran dewan direksi yang tinggi akan menimbulkan biaya 

keagenan yang tinggi juga. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya efiensi di dalam dewan 

direksi. Dewan direksi yang jumlahnya lebih kecil, lebih efektif bagi perusahaan yang 

nantinya akan berdampak pada kepercayaan principal kepada agen. Faisal (2004) 

mengemukakan ada hubungan negatif yang signifikan antara ukuran dewan dengan 

biaya agensi. bertentangan dengan Florackis (2008) dalam Asandimitra dan 

Chamidah (2017) yang berpendapat bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap biaya agensi. Bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Asandimitra dan Chamidah (2017) yang menyatakan bahwa ukuran 

dewan direksi tidak berpengaruh terhadap biaya agensi. Berdasarkan uraian di atas, 

maka dapat dituangkan dalam bentuk bagan kerangka pemikiran seperti berikut ini  
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis 

 Hipotesis adalah dugaan sementara, pendapat atau hasil yang kebenarannya 

masih diragukan. Untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, suatu 

hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Jika sebuah hipotesis telah teruji 

kebenarannya, maka hipotesis akan disebut teori. Penelitian ini akan meneliti hubungan 

antara kebijakan dividen, struktur modal, dewan komisaris dan dewan direksi yang 

dapat mempengaruhi biaya keagenan pada perusahaan Indeks KOMPAS 

100.Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

 H1 : Kebijakan Dividen berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan 

H2 : Struktur Modal berpengaruh positif terhadap biaya kegenan 

H3 : Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan 

H4 : Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan 

 Berdasarkan hasil hipotesis penelitian di atas, dapat disederhanakan kedalam 

bentuk bagan berikut : 
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Gambar 2.2 Kerangka Hipotesis 
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