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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Suatu laporan keuangan (financial statement) akan menjadi lebih 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan, apabila dengan informasi 

tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan 

mendatang. Semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan maka 

akan semakin meyakinkan pihak eksternal dalam melihat kinerja 

keuangan perusahaan tersebut. 

Menurut Fahmi (2013:21) mendifinisikan laporan keuangan 

adalah :

“Suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan 

suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat 

dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan 

tersebut.”

Menurut Kasmir (2010:66), definisi laporan keuangan adalah : 

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan 

pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

laporan keuangan merupakan produk akuntansi yang penting dan dapat 

digunakan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak 

internal maupun pihak eksternal perusahaan, dapat menggambarkan 

kinerja keuangan maupun kinerja manajemen perusahaan, dan merupakan 

rangkaian aktivitas ekonomi perusahaan yang diklasifiasikan pada 

periode tertentu.

2.1.2 Dasar - Dasar Laporan Keuangan 

Laporan keuangan (Financial Statemen) merupakan ikhtisar 

mengenai keadaan keuangan suatu  perusahaan pada suatu saat tertentu. 
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Martono dan Harjito (2010:51) menjelaskan bahwa ada dua laporan 

keuangan yang biasanya digunakan untuk menyatakan keadaan keuangan 

perusahaan yaitu :

1. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan jumlah 

kekayaan (harta), kewajiban (hutang) dan modal dari suatu 

perusahaan pada saat tertentu.

2. Laporan laba rugi menurut laporan yang menggambarkan jumlah 

penghasilan atau pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan pada 

periode tertentu. Dari laporan laba rugi ini akan diperoleh laba 

atau rugi perusahaan.

2.1.3 Macam-Macam Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan manajemen untuk semua pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Informasi yang ada dalam laporan 

keuangan ini dapat langsung digunakan oleh pemakai, namun ada juga 

yang harus dianalisis lebih lanjut misalnya dengan menggunakan rasio-

rasio keuangan. 

Setiap pemakai laporan keuangan mempunyai kebutuhan yang 

berbeda terhadap informasi keuangan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, 

pemakai akan mencari informasi mana yang paling dibutuhkan untuk 

dianalisis lebih lanjut, sehingga laporan keuangan perlu diklasifikasikan 

dalam berbagai jenis laporan keuangan.

Jenis-Jenis laporan keuangan menurut Samryn (2011:30) adalah :

1. Neraca

Neraca nerupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi 

keuangan perusahaan pada suatu tertentu yang terdiri dari aktiva, 

kewajiban, dan ekuitas.

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan suatu ikhtisar yang menggambarkan 

total pendapatan dan total biaya, serta laba yang diperoleh 
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perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu. Laba atau rugi 

yang dihasilkan dari ikhtisar ini menjadi bagian dari kelompok 

ekuitas dalam neraca.

3. Laporan arus kas

Laporan arus kas menunjukkan saldo akhir perusahaan yang dirinci 

atau arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari 

aktivitas investasi, serta arus kas bersih dari aktivitas pendanaan.

4. Laporan perubahan modal

Laporan perubahan modal merupakan ikhtisar yang menunjukkan 

perubahan modal dari awal periode akuntansi menjadi saldo modal 

akhir tahun setelah ditambah dengan laba tahun berjalan dan 

dikurangi dengan pembagian laba seperti prive dalam perusahaan 

perorangan atau dividen dalam perusahaan yang berbentuk perseroan 

terbatas.

5. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan yang lengkap biasanya memuat catatan atas 

laporan keuangan yang menjelaskan tentang gambaran umum 

perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, serta penjelasan atas 

pos-pos signfikan dari laporan keuangan perusahaan.

Sedangkan menurut Sundjaja dan Berlian (2009:4), laporan 

keuangan adalah :

“Laporan yang meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan 
perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 
berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, 
atau laporan arus dana), dan catatan atas laporan keuangan, 
laporan lain serta materi pembahasan yang merupakan 
bagian integral dari laporan keuangan.”

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ada 

tiga jenis laporan keuangan yang utama, yaitu income statment (laporan 

laba rugi), balance sheet (neraca), dan statment of cash flow (laporan arus 

kas). Sedangkan laporan lainnya yang juga tercantum dalam kutipan di 

atas merupakan bagian intergral dari laporan keuangan yang merupakan 
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daftar pendukung (supporting statment) dari laporan keuangan utama, dan 

bukan laporan keuangan yang berdiri sendiri.

2.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

(2004 No. 1 Hal 12) bahwa :

“Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah 
memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan 
arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar 
kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat 
keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan 
pertanggungjawaban (stewardship) manajeman atas 
penggunaan sumber-sumber dana yang dipercayakan kepada 
mereka.” 

Menurut Kasmir (2010:87)  tujuan laporan keuangan adalah :

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya 

mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai 

perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu 

perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka 

memperoleh laba.

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para 

pemakai laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam 

menghasilkan laba.

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan 

dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, serta informasi 

aktivitas pembiayaan dan investasi.

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang 

berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk 
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kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan 

akuntansi yang dianut perusahaan.

Sedangkan menurut Fahmi (2013:24) tujuan laporan keuangan 

yaitu :

“Untuk memberikan informasi kepada pihak yang 

membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut 

angka-angka yang moneter.”

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan laporan 

keuangan, informasi mentah dapat dibaca melalui laporan keuangan dan 

hubungan satu pos dengan pos lain akan menjadi indikator tentang posisi 

dan prestasi keuangan perusahaan.

2.1.5 Karakteristik Kuantitatif  Laporan Keuangan

Karakteristik kuantitatif laporan keuangan merupakan ciri khas 

yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi 

para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik 

kuantitatif laporan keuangan ini menurut Prastowo dan Julianty 

(2010:6) meliputi :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para 

pengguna.

2. Relevan

Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa 

yang akan datang (predictive) menegaskan atau mengoreksi hasil 

evaluasi mereka di masa lalu (confirmatory).

3. Keandalan

Informasi mempunyai kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya 
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sebagai penyajian yang tulus dan jujur (faithful representation) dari 

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat 

disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Para pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan 

laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi 

kecenderungan (trend) posisi keuangan dan kinerja perusahaan. 

Selain itu, pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, 

serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.1.6 Pemakai Laporan Keuangan 

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan adalah 

pihak yang berpengaruh terhadap perusahaan. Pihak-pihak 

berkepentingan ini yakni pihak internal dan pihak eksternal. Laporan 

keuangan tersebut diperlukan pihak internal maupun eksternal untuk 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan 

keputusan investasi ataupun kegiatan ekonomi lainnya yang bersangkutan 

dengan laporan keuangan tersebut.

Adapun pihak-pihak pemakai laporan keuangan menurut Kasmir 

(2010) antara lain:

1. Pemegang saham

Pemegang saham ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan, 

asset, uang, modal, hasil, biaya, laba. Ia juga melihat prestasi 

prerusahaan dalam pengelolaan manajemen yang diberikan amanah. 

Ia juga ingin mengetahui jumlah dividen yang akan diterima, jumlah 

pendapatan per saham, jumlah laba yang ditahan. Juga mengetahui 

perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, perbandingan dengan 

usaha sejenis, dan perusahaan lainnya.

2. Investor 
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Investor dalam hal tertentu juga sama seperti pemegang saham diatas. 

Bagi investor potensial ia akan melihat kemungkinan potensi 

keuntungan yang akan diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan.

3. Analisis pasar modal

Analisis pasar modal selalu melakukan analisa tajam dan lengkap 

terhadap laporan keuangan perusahaan yang go public maupun yang 

berpotensi masuk pasar modal. Ia ingin mengetahui nilai perusahaan, 

kekuatan dan posisi keuangan perusahaan.

4. Manajer 

Manajer ingin mengetahui situasi ekonomis perusahaan yang 

dipimpinnya.

5. Karyawan dan serikat pekerja

Karyawan pelu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk 

menetapkan apakah ia masih terus bekerja disitu atau pindah. Ia juga 

perlu mengetahui hasil usaha perusahaan supaya ia bias menilai 

apakah penghasilan (remunerasi) yang diterimanya adil atau tidak.

6. Instansi pajak

Semua kewajiban pajak seharusnya tergambar dalam laporan 

keuangan, dengan demikian instansi pajak (fiskus) dalam hal ini dapat 

menggunakan laporan keuangan sebagai dasar menentukan kebenaran 

perhitungan pajak, pembayaran pajak, pemotongan pajak, restitusi, 

dan juga untuk dasar penindakan.

7. Pemberi dana (kreditur)

Sama dengan pemegang saham, investor, lender seperti bank, 

Invesment fund, perusahaan leasing, juga ingin mengetahui informasi 

tentang situasi dan kondisi perusahaan baik yang sudah diberi 

pinjaman maupun yang akan diberi pinjaman.

8. Supplier 

Laporan keuangan bisa menjadi informasi untuk mengetahui apakah 

perusahaan layak diberikan fasilitas kredit, seberapa lama akan 

diberikan, dan sejauh mana potensi risiko yang dimiliki perusahaan.
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9. Pemerintah atau lembaga pengatur resmi 

Ia ingin mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti peraturan 

yang telah ditetapkannya.

10. Langganan atau lembaga konsumen 

Ia berhak mendapatkan layanan memuaskan dengan harga 

equilibrium, dalam kondisi ini konsumen terlindungi dari 

kemungkinan praktek yang merugikan baik dari segi kualitas, 

kuantitas, harga dan lain sebagainya.

11. Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM membutuhkan keuangan untuk menilai sejauh mana perusahaan 

merugikan pihak tertentu yang melindunginya.

12. Peneliti /Akademisi/Lembaga peringkat

Bagi peneliti maupun akademisi laporan keuangan sangat penting, 

sebagai data primer dalam melakukan penelitian terhadap topic 

tertentu yang berkaitan dengan laporan keuangan atau perusahaan. 

Laporan keuangan menjadi bahan dasar yang diolah untuk mengambil 

kesimpulan dari suatu hipotesa atau penelitian yang dilakukan.

2.2 Kebijakan Hutang

2.2.1 Definisi Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang merupakan keputusan pendanaan yang penting 

bagi kelangsungan aktivitas disebuah perusahaan. Menurut Djarwanto 

(2009:34) kebijakan hutang merupakan kewajiban perusahaan kepada 

pihak lain untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang atau 

jasa pada tanggal tertentu. Hutang juga merupakan salah satu sumber 

pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai 

kebutuhan dananya. Dalam pengambilan keputusan akan penggunaan 

hutang ini harus mempertimbangkan besarnya biaya tetap yang muncul 

dari hutang berupa bunga yang akan menyebabkan semakin 

meningkatnya leverage keuangan dan semakin tidak pastinya tingkat 

pengembalian bagi para pemegang saham biasa.
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Hutang menunjukkan sumber modal yang berasal dari kreditur. 

Dalam jangka waktu tertentu pihak perusahaan wajib membayar kembali 

atau wajib memenuhi tagihan yang berasal dari pihak luar tersebut. 

Pemenuhan kewajiban ini dapat berupa pembayaran uang, penyerahan 

barang atau jasa kepada pihak yang telah memberikan pinjaman kepada 

perusahaan.

Kebijakan hutang mempunyai pengaruh pendisiplinan perilaku 

manajer. Hutang akan mengurangi konflik agensi dan meningkatkan nilai 

perusahaan. Peningkatan hutang meningkatkan leverage sehingga 

meningkatkan kemungkinan kesulitan keuangan atau kebangkrutan. 

Kekhawatiran kebangkrutan mendorong manajer agar efisien, sehingga 

memperbaiki agency cost. Hutang memaksa perusahaan membayar pokok 

hutang dan bunga sehingga mengurangi free cash flow dan menurunkan 

insentif manajer untuk berperilaku memuaskan diri sendiri. Ada dua cara 

yang dapat dipakai untuk memperkecil free cash flow yaitu meningkatkan 

hutang dan meningkatkan dividen. Ketika hutang meningkat maka 

manajer harus menyisihkan dana yang yang lebih besar untuk membayar 

angsuran maupun bunga hutang sehingga dana yang tersisa menjadi kecil. 

Sedangkan ketika dividen meningkat maka otomatis dana tunai 

perusahaan langsung berkurang sebesar peningkatan dividen tersebut. 

(Arifin, 2010:4).

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

adalah :

“Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak 
manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan 
bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk 
membiayai aktivitas operasional perusahaan. Selain itu 
kebijakan hutang perusahaan juga berfungsi sebagai 
mekanisme monitoring terhadap tindakan manajer yang 
dilakukan dalam pengelolaan perusahaan.”

Namun, hutang meningkatkan biaya marginal. Tambahan dana 

hutang menyebabkan pemegang saham terpaksa menerima proyek yang 

lebih beresiko (Jensen dan Meckling, 1976: Crutchley dan Hansen, 
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1989). Alasannya jika proyek berhasil, kepentingan kreditur (debtholders) 

atas bunga dan pokok pinjaman adalah terlindungi dan investor ekternal 

menikmati sisa keuntungan. Namun jika proyek gagal, kreditur 

menanggung biaya resiko yang meningkat, karena pemegang saham 

memiliki kewajiban terbatas. Kreditur mengantisipasi resiko ini dengan 

memindahkan resiko kepada pemegang saham melaui peningkatan biaya 

hutang.

Kebijakan hutang sering diukur menggunakan debt ratio yang 

mencerminkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang. Oleh karena itu, semakin rendah 

DER (debt to equity ratio), semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajibannya. Pada akhirnya peningkatan hutang akan 

mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang 

saham termasuk dividen yang akan diterima. DER yang rendah 

diharapkan dapat mengurangi tingkat kebangkrutan dan financial distress. 

Terjadinya financial distress juga menimbulkan konflik keagenan di 

antaranya melalui asset subtitution dan under investment.

2.2.2 Klasifikasi Hutang

Semua perusahaan baik kecil maupun perusahaan yang besar 

mempunyai hutang. Menurut Djarwanto (2009:34), hutang 

diklasifikasikan menjadi dua jenis :

1. Hutang jangka pendek

Hutang jangka pendek merupakan kewajiban perusahaan kepada 

pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang normal, 

umumnya satu tahun atau kurang semenjak neraca disusun, atau utang 

yang jatuh temponya masuk siklus akuntansi yang sedang berjalan. 

Hutang jangka pendek meliputi:

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

timbul karena pembelian barang-barang dagang atau jasa kredit
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b. Wesel bayar (Notes payable) adalah promes tertulis dari perusahaan 

untuk membayar sejumlah uang atas perintah pihak lain pada tanggal 

tertentu yang akan datang ditetapkan (utang wesel).

c. Penghasilan yang ditangguhkan (Deferred revenue) adalah 

penghasilan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan.Pihak 

lain telah menyerahkan uang lebih dahulu menyerahkan uang kepada 

perusahaan sebelum perusahaan menyerahkan barang atau jasanya.

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

kewajiban yang timbul karena jasa-jasa yang diberikan kepada 

perusahaan selama jangka waktu tetapi pembayarannya belum 

dilakukan (misalnya upah, bunga, sewa, pensiun, pajak harta milik dan 

lain-lain).

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

debt) adalah sebagian atau seluruh utang jangka panjang yang menjadi 

utang jangka pendek karena sudah waktunya untuk dilunasi.

2. Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada 

pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu melebihi satu tahun. 

Yang termasuk hutang jangka panjang ialah:

a. Hutang hipotek (Mortgage note payable) adalah surat tanda berutang 

dengan jangka waktu pembayaran yang melebihi satu tahun, di mana 

pembayarannya dijamin dengan aktiva tertentu misalnya bangunan, 

tanah, atau perabot.

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

dikeluarkan di bawah cap segel, yang berisi kesanggupan membayar 

pokok pinjaman pada tanggal jatuh temponya dan membayar 

bunganya secara teratut pada setiap interval waktu tertentu yang telah 

disepakati.

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

bayar dimana jangka waktu pembayarannya melebihi jangka waktu 

satu tahun atau melebihi jangka waktu operasi normal.
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2.2.3    Ukuran Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil perusahaan 

untuk melakukan pembiayaan melalui hutang. Kebijakan hutang sering 

diukur dengan debt ratio. Debt ratio adalah total hutang (baik hutang 

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

aktiva lancar maupun aktiva tetap). (Kieso et al. 2006:205)

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

tingkat penggunaan hutang terhadap shareholder equity yang dimiliki 

perusahaan dan dirumuskan sebagai berikut :

Debt to Equity Ratio = 

Semakin tinggi DER menunjukkan tingginya ketergantungan 

permodalan perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban perusahaan 

juga semakin berat. Tentunya hal ini akan mengurangi hak pemegang 

saham (dalam bentuk dividen). Tingginya DER selanjutnya akan 

mempengaruhi minat investor terhadap saham perusahaan tertentu, karena 

investor pasti akan lebih tertarik pada perusahaan yang tidak terlalu 

banyak menanggung beban utang. Rasio ini juga menunjukkan besarnya 

hutang yang digunakan untuk perusahaan dalam rangka menjalankan 

aktivitas operasionalnya. Semakin besar rasio, menunjukkan semakin 

besar biaya hutang (biaya bunga) yang harus dibayar perusahaan. Hal ini 

akan berdampak pada profitabilitas perusahaan karena sebagian 

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

2.3      Struktur Kepemilikan 

2.3.1   Pengertian Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan adalah komposisi kepemilikan dalam 

perusahaan yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Menurut 

Sugiarto (2009:59) struktur kepemilikan perusahaan sebagai berikut :
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“Struktur kepemilikan perusahaan merupakan tingkat 
kepemilikan saham pihak tertentu (manajemen 
/institusional/publik) yang secara aktif ikut dalam 
pengambilan keputusan, diukur oleh proporsi saham yang 
dimiliki salah satu pihak tersebut pada akhir tahun 
dinyatakan dalam persen.”

Sedangkan menurut Sudana (2011:11) struktur kepemilikan adalah :

“Presentase saham biasa dan atau porsi saham yang dimiliki 

direktur atau officer.”

Para peneliti berpendapat bahwa struktur kepemilikan perusahaan 

memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Tujuan perusahaan sangat 

ditentukan oleh struktur kepemilikan, motivasi pemilik dan kreditur 

corporate governance dalam proses intensif yang membentuk motivasi 

manajer. Pemilik akan berusaha membuat berbagai strategi untuk 

mencapai tujuan perusahaan, setelah strategi ditentukan maka langkah 

selanjutnya akan mengimplementasi strategi dan mengalokasikan sumber 

daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Kesemua tahapan tersebut tidak terlepas dari peran pemilik dapat 

dikatakan bahwa peran pemilik sangat penting dalam menentukan 

keberlangsungan perusahaan. Menurut Jensen and Meckling, 1976, 

Journal of Financial and Economics, 3:305-360), struktur kepemilikan 

dibedakan menjadi tiga yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan kepemilikan publik.

2.3.2 Jenis-Jenis 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 profesional (agent) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis.

Menurut Wicaksono (2010:118), struktur kepemilkan saham 

perusahaan dibagi menjadi :
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1. Kepemilikan Saham Manajerial

Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang 

dimiliki oleh para manajemen, yang dapat diukur dari presentase 

saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif 

terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan.

2. Kepemilikan Saham Institusional

Kepemilikan saham institusional adalah proporsi kepemilikan saham 

oleh institusi dalam hal ini institusi pendiri perusahaan, bukan 

institusi pemegang saham publik yang diukur dengan presentase 

jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern.

3. Kepemilikan Saham Publik

Kepemilikan saham publik adalah kepemilikan saham oleh pihak 

publik yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki 

publik atau masyarakat.

2.4 Struktur Kepemilikan Institusional

2.4.1 Pengertian Struktur Kepemilikan Institusional

Kepemilikan perusahaan oleh institusi akan mendorong 

pengawasan yang lebih efektif, karena institusi merupakan profesional 

yang memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. 

Kepemilikan institusional menurut Sudarma (2009:89) :

 “Kepemilikan Institusional adalah proporsi kepemilikan 
saham oleh institusi dalam hal ini institusi pendiri 
perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang 
diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh 
investor institusi intern.”

Sedangkan menurut Nuraina (2012:116) bahwa :

“Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang 

dimiliki oleh pihak institusi pada akhir tahun yang diukur 

dalam presentase.”
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Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor 

manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal.

2.4.2 Kelebihan Struktur Kepemilikan Institusional

Kepemilikan suatu perusahaan dapat terdiri atas kepemilikan 

institusional maupun kepemilikan individual atau campuran keduanya 

dengan proporsi tertentu. Menurut Jensen and Mackling (1976) 

invenstor institusional memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan 

investor individual, diantaranya yaitu :

1. Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih dari pada 

individual untuk mendapatkan informasi.

2. Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa 

informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi.

3. Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan 

pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam 

perusahaan.

4. Investor institusional lebih aktif dalam melakukan jual beli saham 

sehingga meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang 

tercermin di tingkat harga.

Adanya pemegang saham seperti institusional ownership memiliki 

arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh 

institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan 

investasi, dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring 

tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. 

Signifikasi institusional ownership sebagai agen pengawas ditekankan 

melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Apabila 

institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan 

menjual sahamnya ke pasar. Investor institusional dianggap lebih 

profesional dalam mengendalikan portofolio karena mereka memiliki 
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tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan 

manajemen laba

2.4.3 Ukuran Struktur Kepemilikan Institusional 

Adanya kepemilikan oleh investor institusional yang didefinisikan 

sebagai investor yang berasal dari sektor keuangan seperti perusahaan 

asuransi, perusahaan investasi, perbankan, dana pensiun dan kepemilikan 

institusi lain yang akan mendorong peningkatan yang lebih optimal 

terhadap kinerja manajemen perusahaan. Menurut Faizal (2011:68) 

tingkat kepemilikan saham institusional dalam perusahaan diukur oleh 

proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang 

dinyatakan dalam persen (%).

2.5      Agency Theory

2.5.1  Pengertian Agency Theory

Pendekatan teori keagenan (agency theory) yang menyatakan 

bahwa praktek manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan 

antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang timbul ketika 

setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan 

kemakmuran yang dikehendakinya. Dimana principal itu sendiri adalah 

pihak yang memberi mandat kepada agen (pemegang saham). Sedangkan 

agen adalah pihak yang mengerjakan mandat dari principal (pemegang 

saham) yaitu manajemen yang mengelola perusahaan.

Menurut Williandri (2011:96)  agency theory adalah:

“Biaya yang berkaitan dengan pemantauan tindakan 

manajemen guna menjamin agar tindakan tersebt konsisten dengan 

kepakatan kontrak diantara manajer, pemegang saham, dan 

kreditor.” 

Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara 

pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak 

yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak 
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kerja sama. agency theory memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu 

semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Hal 

tersebut terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian 

perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Sedangkan menurut Jensen and Meckling (1976) dalam 

Masdupi (2009:59) teori agensi adalah :

“Hubungan antara agen (manajemen suatu usaha) dan 

prinsipal (pemilik usaha).”

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam hubungan 

keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) 

memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama 

prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan 

yang terbaik bagi prinsipal.

2.5.1.1 Jenis-Jenis Aliran Agency Theory

Hubungan keagenan merupakan hubungan antara dua pihak 

dimana salah satu pihak menajdi agen dan pihak yang lain bertindak 

sebagai prinsipal. Teori keagenan dalam perkembangannya terbagi 

menjadi dua aliran menurut Jensen and Meckling, (1976) meliputi : 

1. Positive Theory of Agency

Teori ini memfokuskan pada identifikasi situasi ketika pemegang 

saham dan manajer sebagai agen mengalami konflik dan mekanisme 

pemerintah yang membatasi self saving dalam diri agen. 

2. Prinsipal Agen Literature

Memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya 

yang secara garis besar penekananya pada hubungan pemegang 

saham dan agen.
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2.5.1.2 Masalah-Masalah Agensi

Masalah agensi (agency problem) yaitu masalah diantara manajer 

dan pemegang saham. Adanya masalah agensi tersebut akan 

menyebabkan tidak tercapainya tujuan perusahaan. Menurut 

(Khomsiyah, 2010:57) teori keagenan (agency theory) digunakan untuk 

mengatasi dua masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan, yaitu : 

1. Masalah keagenan yang timbul pada saat keinginan-keinginan yang 

principal dan agen saling berlawanan dan merupakan hal yang sulit 

bagi principal untuk melakukan verifikasi apakah agen telah 

melakukan sesuatu secara tepat. 

2. Masalah pembagian dalam menanggung resiko yang timbul dimana 

principal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. 

Dalam hubungan keagenan tersebut terdapat adanya pemisahan 

antara kepemilikan (pihak principal) dengan pengendalian (pihak 

agen). Dimana perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan 

fungsi kepemilikan akan mengakibatkan munculnya perbedaan 

kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Hal ini dapat 

terjadi karena para manajer tidak ikut serta menanggung resiko 

sebagai akibat dari pengambilan keputusan yang salah serta tidak 

dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2.5.2 Agency Cost

2.5.2.1 Pengertian Agency Cost 

Adanya pemisahan antara pemilik perusahaan (principal) dan 

pengelola manajemen (agent) cenderung menimbulkan konflik keangenan 

di antara principal dan agent. Konflik kepentingan antara pemilik dan 

agen terjadi karena agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan 

principal, sehingga menimbulkan biaya keagenan (agency cost). 

Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2012:11) agency cost adalah : 

“Biaya yang dikeluarkan oleh principal untuk biaya 
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pengawasan terhadap agen, pengeluaran yang mengikat oleh 

agen, dan adanya residual loss.” 

Adanya penyimpangan antara keputusan yang diambil agen dan 

keputusan yang akan menimbulkan kerugian atau pengurangan 

kesejahteraan tersebut disebut residual loss. (Ujiyantho, 2012). Menurut 

Mayangsari (2011:5) agency cost adalah :

“Biaya-biaya yang berhubungan dengan pengawasan 

manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak 

konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual perusahaan 

dengan kreditur dan pemegang saham”.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan perlu 

mengeluarkan agency cost untuk keperluan perusahaan itu sendiri 

sehingga manajemen perusahaan bertindak konsisten sesuai dengan 

perjanjian kontraktual perusahaan dengan kreditur dan pemegang saham.

2.5.2.2 Jenis-Jenis Agency Cost

Untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan dalam teori agensi 

seperti konflik kepentingan dan asimetri informasi maka perusahaan 

harus mengeluarkan biaya agensi (agency cost). Menurut Jensen dan 

Meckling (1976) yang dikutip Sudana (2011:33), ada tiga macam 

agency cost yaitu :

1. The Monitoring Expenditure By The Principal

Merupakan biaya yang harus dikeluarkan dan ditanggung oleh 

principal (pemilik) untuk memonitoring perilaku agen. 

2. The Bonding Cost

Merupakan biaya yang harus ditanggung oleh agen untuk 

menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen 

akan bertindak untuk kepentingan principal.

3. The Residual Cost
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Merupakan pengorbanan sebagai akibat berkurangnya kemakmuran 

principal dari perbedaan keputusan antara principal dan agen.

Dari ketiga biaya tersebut, biaya yang sering dipakai untuk 

mengukur agency cost adalah monitoring cost yang terdiri atas biaya 

operasional dan penjualan bersih.

2.5.2.3 Ukuran Agency Cost

Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh 

principal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, 

mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Haris (2012:11)

Berdasarkan pengertian tersebut, maka monitoring cost dapat 

diformulasikan sebagai berikut :

            

Monitoring Cost =  Operating Expense  

                                              Net Sales

2.5.2.4 Cara Mengurangi Agency Cost

Konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen salah satunya 

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

Kelebihan arus kas cenderung diinvestasikan dalan hal-hal yang tidak ada 

kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan. Ini menyebabkan 

perbedaan kepentingan karena pemegang saham lebih menyukai investasi 

yang beresiko tinggi yang juga menghasilkan return tinggi, sementara 

manajemen lebih memilih investasi dengan resiko yang lebih rendah. 

(Fitri dan Mamduh, 2003:112)

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

digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan yaitu :

1. Meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (insider 

ownership).

2. Meningkatkan rasio dividen terhadap laba bersih (earning after tax).
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3. Meningkatkan sumber pendanaan melalui hutang.

4. Kepemilikan saham oleh institusi (institusional holdings).

Sedangkan dalam penelitian Masdupi (2009) dikemukakan 

beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengurangi masalah 

keagenan, yaitu :

1. Dengan meningkatkan insider ownership.

Perusahaan meningkatkan bagian kepemilikan manajemen untuk 

mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham 

sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. 

Dengan meningkatkan presentase kepemilikan, manajer menjadi 

termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab 

meningkatkan kemakmuran pemegang saham.

2. Dengan pendekatan pengawasan eksternal yang dilakukan melalui 

penggunaan hutang.

Penambahan hutang dalam struktur modal dapat mengurangi 

penggunaan saham sehingga meminimalisasi biaya keagenan ekuitas. 

Akan tetapi, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan 

pinjaman dan membayarkan beban bunga secara periodik. Sehingga 

itu penggunaan hutang yang terlalu besar juga akan menimbulkan 

konflik keagenan antara shareholders dengan debtholders sehingga 

memunculkan biaya keagenan hutang.

3. Institusional investor sebagai monitoring agent

Bentuk distribusi saham dari luar (outside shareholders) yaitu 

institusional depresion dapat mengurangi biaya keagenan. Hal ini 

disebabkan karena kepemilikan merupakan sumber kekuasaan yang 

dapat digunakan untuk mendukung atau menentang keberadaan 

manajemen, maka konsentrasi atau penyebaran power menjadi suatu 

hal yang relevan dalam perusahaan.
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2.6 Kebijakan Dividen

2.6.1 Pengertian Dividen

Dividen adalah bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada 

pemegang saham. Besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang 

saham tergantung pada jumlah lembar saham yang dimiliki pemegang 

saham. Dividen biasanya dibagikan dalam bentuk uang tunai. Selain 

dalam bentuk uang tunai, dividen juga dapat dibagikan dalam bentuk 

aktiva selain kas, dan saham baru. (Darmaji dan Fakhruddin, 2013) 

Pengertian dividen menurut Brealy, Myers, dan Marcus (2011:143) 

adalah :

“Periodic cash distribution from the firm to its sharehoder” 

Artinya, bahwa dividen adalah distribusi laba tunai berkala dari 

perusahaan kepada para pemegang saham lainnya.

Dividen merupakan proposi laba atau keuntungan yang dibagikan 

kepada pemegang saham. Jumlah yang diperoleh sebanding dengan 

jumlah lembar saham yang dimiliki pemegang saham dan disesuaikan 

dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Nilai dan waktu 

pembayaran dividen ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), dan nilai yang dibagikan berkisar antara nol hingga sebesar laba 

bersih tahun berjalan atau tahun lalu. (Aribowo, 2009). Sedangkan 

menurut Sundjaja dan Inge (2010:380)  bahwa :

“Dividen adalah sumber dari aliran kas untuk para pemegang 

saham yang memberikan informasi tentang kinerja 

perusahaan saat ini dan akan datang.”

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpukan bahwa dividen 

merupakan bagian dari laba bersih untuk dibagikan kepada para 

pemegang saham secara berkala yang memberikan informasi tentang 

kinerja perusahaan saat ini dan akan datang.
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2.6.2 Kebijakan Dividen

Keputusan yang tepat diperlukan agar dapat menghasilkan 

kebijakan dividen yang optimal yaitu kebijakan yang mampu 

menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di 

masa mendatang sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan.

Menurut Martono dan Agus (2007:253) bahwa :

“Kebijakan dividen (dividend policy) merupakan keputusan 
apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun 
akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk 
dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna 
pembiayaan investasi di masa yang akan datang.”

Menurut Riyanto (2010:265) bahwa :

“Kebijakan dividen adalah bersangkutan dengan penentuan 
pembagian pendapatan (earning) antara penggunaan 
pendapatan untuk dibayarkan kepada pemegang saham 
sebagai dividen atau digunakan di dalam perusahaan, yang 
berarti pendapatan tersebut harus ditahan di dalam 
perusahaan.” 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan dividen adalah kebijakan yang mengatur beberapa laba bersih 

yang akan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham atau 

akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk membiayai investasi 

perusahaan.

2.6.3 Bentuk-Bentuk Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen berhubungan dengan keputusan apakah laba 

yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham 

sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna 

pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Atas dasar teori tentang 

kebijakan dividen di atas, menurut Samryn (2011:65) bentuk-bentuk 

kebijakan dividen diantaranya :

1. Kebijakan dividen Rasio Pembayaran Konstan (Constan Payout 

Ratio Dividen Policy)
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Kebijakan dividen yang didasarkan pembayaran dividen dalam 

persentase tertentu dari pendapatan yang dibayarkan kepada pemilik 

setiap periode pembagian dividen.

2. Kebijakan dividen yang teratur (Reguler Dividend Policy)

Kebijakan dividen yang didasarkan atau pembayaran dividen dengan 

dollar yang tetap dalam setiap periode.

3. Kebijakan dividen rendah yang teratur dan ditambahkan ekstra (Low 

Reguler and Ekstra Dividend Policy)

Kebijakan dividen yang didasarkan pembayaran dividen rendah yang 

teratur, dilengkapi dengan penambahan dividen jika ada jaminan 

pendapatan.

2.6.4 Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen

Dalam menentukan kebijakan dividen, perusahaan harus 

mempertimbangkan sejumlah hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen. Menurut Sjahrial (2011:211) faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut :

1. Profitabilitas

Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan (pemegang saham) dan 

para calon investor dalam suatu perusahaan adalah profitabilitas. 

Dalam konteks ini profitabilitas berarti hasil yang diperoleh melalui 

usaha manajemen terhadap dana yang diinvestasikan pemilik dan 

investor. Semakin besar tingkat laba atau profitabilitas yang 

diperoleh perusahaan akan mengakibatkan semakin besar dividen 

yang akan dibagikan dan sebaliknya.

2. Likuiditas

Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas dapat diukur dengan cash 

ratio dan current ratio. Perusahaan dalam membayar dividen 

memerlukan aliran kas keluar, sehingga harus tersedia likuiditas 
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yang cukup. Semakin tinggi likuiditas yang dimiliki, perusahaan 

semakin mampu membayar dividen.

3. Investasi

Tujuan kegiatan investasi adalah untuk memperoleh penghasilan 

atau kembalian dari investasi. Penghasilan tersebut dapat 

penerimaan kas dan atau kenaikan investasi. Perusahaan dengan 

perkembangan cepat membutuhkan lebih besar dana untuk 

pelaksanaan investasi. Kebutuhan dana pertama kali dipenuhi oleh 

internal equity, karena banyak dana yang dialokasikan untuk 

returned earning maka menyababkan dana untuk membayar dividen 

semakin berkurang.

4. Pembiayaan

Pembiayaan ini terutama dana yang diperoleh dari hutang jangka 

panjang plus hutang jangka pendek, yang diukur dengan rasio 

leverage. Semakin tinggi tingkat hutang semakin banyak dana yang 

tersedia untuk membayar dividen yang lebih tinggi karena akan 

memberikan sinyal positif dan menyebabkan nilai perusahaan naik.

2.6.5 Mengukur Tingkat Pembayaran Dividen / Dividend Payout 

Ratio

Besarnya laba yang dibagikan kepada pemegang saham disebut 

Dividend Payout. Dividend Payout Ratio merupakan persentase dari 

laba yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen 

tunai. Dividend Payout Ratio menurut Sartono (2005:75) adalah :

“Presentase laba yang dibayarkan dalam bentuk dividen, atau 

rasio antara laba yang dibayarkan dalam bentuk dividen 

dengan total laba yang tersedia bagi pemegang saham.”

Menurut Samryn (2011:68) bahwa pengertian Dividend Payout Ratio 

adalah :
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“Indicated the precentage of each dollar earned that is 

distributed to the owners in the form of cash. It is calculated by 

dividing the firm’ cash dividend per share by earning per share”

Artinya, bahwa presentase pendapatan dollar yang dibagikan kepada 

pemilik saham dalam bentuk tunai yang dihitung dengan membagi 

dividen per lembar saham dengan pendapatan per lembar saham. 

Menurut Brealey, Myers, and Marcus (2011:437) Dividend Payout 

Ratio adalah :

“Ratio is the fraction of earnings paid out as dividen”

Artinya, rasio yang menunjukkan pembagian pendapatan dalam bentuk 

dividen. 

Dari beberapa penelitian mengenai Dividend Payout Ratio di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa dividend ratio merupakan rasio yang 

melihat bagian pendapatan dari perusahaan yang dibayarkan kepada para 

pemegang saham dalam bentuk dividen, yang dihitung dengan membagi 

dividen per lembar saham dengan pendapatan per lembar saham.

Dari pengertian tersebut Dividend Payout Ratio dapat diformulasikan 

menjadi :

       Dividend Payout Ratio =  x 100%

Dimana : DPS = Dividend Per Share

    EPS = Earning Per Share

2.7 Hasil Penelitian Terdahulu tentang Kebijakan Hutang, 

Struktur Kepemilikan Institusional dan Agency Cost terhadap 

Kebijakan Dividen

Para peneliti telah meneliti mengenai variabel-variabel tentang 

kebijakan hutang, sturktur kepemilikan institusional, agency cost dan 

kebijakan dividen. Hasil penelitiannya sebagai berikut :
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Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian

1 Dewi, Sisca 

Christianty (2010)

Jurnal Bisnis dan 

Akuntansi. Vol. 10, 

No. 1 April 2010 

Hlm 47-58.

Pengaruh Kepemilikan 

Managerial, Kepemilikan 

Institusional, Kebijakan 

Hutang, Profitabilitas dan 

Agency Cost Terhadap 

Kebijakan Dividen

Perusahaan dengan 

kepemilikan saham saham 

institusional, kebijakan 

hutang, agency cost 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen.

2 Sugeng, Bambang 

(2009)

Jurnal Ekonomi 
Bisnis. Vol. 1 Tahun 
14 No. 1 Maret 2009.

Pengaruh Struktur 

Kepemilikan Institusional dan 

Struktur Modal terhadap 

Kebijakan Inisiasi Dividen di 

Indonesia

Pengaruh struktur 

kepemilikan institusional 

terhadap kebijakan inisiasi 

dividen menghasilkan 

koefisien negatif.

3 Kartika Nuringsih 

(2011)

Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan Indonesia. 

Juli-Desember 2011, 

Vol. 2, No. 2, Hlm. 

103-123.

Analisis Pengaruh 

Kepemilikan Manajerial, 

Kebijakan Hutang, ROA, 

dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Kebijakan Dividen

Kebijakan hutang 

membuktikan pengaruh 

negatif terhadap kebijakan 

dividen.

4 Tita Deitiana (2009)

Jurnal Bisnis dan 

Akuntansi, Vol. 11, 

No. 1 April 2009, 

Hlm. 57-64.

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Kebijakan 

Pembayaran Dividen Kas

Debt Equity Ratio tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Dividend Payout 

Ratio.
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian

5 Widarni, Eny 

Lestari (2012)

Jurnal Dinamika. 

Vol.2 No. 1 2012

Pengaruh Biaya Keagenan 

Dan Kesempatan

Investasi Terhadap 

Kebijakan Dividen

Biaya keagenan tidak 

berpengaruh terhadap 

Kebijakan dividen.

6 Ita Lopolusi (2013)

Jurnal Ilmiah 
Mahasiswa, 
Universitas Surabaya 
Vol. 2 No. 1 (2013)

Analisis Pengaruh Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi 

Kebijakan Dividen 

Variable utang memiliki 

pengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Semakin 

tinggi utang maka semakin 

rendah dividen yang 

dibagikan.

Sumber : Penulis

2.8 Kerangka Pemikiran

Sebuah perusahaan selalu mengharapkan bisnis dapat berjalan 

lancar agar dapat mencapai tujuannya menjalankan bisnis yang 

menguntungkan serta mempertahankan nilai dan meningkatkan nilai agar 

dapat memaksimalkan kesejahteraan shareholder. Dalam teori keuangan 

terdapat tiga bagian utama dalam pembuatan keputusan yang harus 

diambil oleh sebuah perusahaan yaitu keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan dividen. Ketiga bagian ini saling berkaitan satu 

sama lain dan tidak dapat dipisahkan (Pradana, 2009). Selain itu struktur 

kepemilikan juga dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, 

karena setiap keputusan keuangan yang dilakukan oleh pengelola 

perusahaan (manajer) harus dipertanggungjawabkan kepada pemilik 

perusahaan. Dengan demikian, struktur kepemilikan perusahaan pun akan 

mempengaruhi keputusan keuangan (Haruman, 2008). Secara umum 

untuk mengurangi konflik keagenan, para pemegang saham 

mengeluarkan biaya-biaya yang disebut biaya keagenan (agency cost). 
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Menurut Jensen & Meckling (1976), biaya-biaya keagenan adalah biaya-

biaya yang ditanggung oleh pemegang saham untuk memaksimumkan 

kekayaan pemegang saham. Jensen & meckling mengemukakan bahwa 

tingginya biaya ini akan mengakibatkan turunnya nilai perusahaan dan 

berakibat buruk bagi shareholder.

2.8.1 Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Kebijakan Dividen

Apabila perusahaan mengalami keterbatasan laba ditahan, 

perusahaan cenderung memanfaatkan hutang namun bila penggunaan 

hutang terlalu besar dapat berdampak pada financial distress dan 

kebangkrutan (Nuringsih, 2011). Berdasarkan dampak ini apabila 

perusahaan ingin menghindari hutang yang tinggi, maka laba perusahaan 

dialokasikan ke laba ditahan yang digunakan untuk operasi perusahaan 

dan investasi di masa yang akan datang sehingga akan mengurangi 

penggunaan hutang. 

Menurut Ismiyanti dan Hanafi (2010) pada tahun 1992 Jensen et 

al. Menyebutkan bahwa kebijakan hutang memiliki pengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen karena penggunaan hutang yang terlalu tinggi 

akan menyebabkan penurunan dividen yang mana sebagian besar 

keuntungan akan dialokasikan sebagai cadangan pelunasan hutang. 

Sebaliknya, pada tingkat hutang yang rendah perusahaan membagikan 

dividen yang tinggi sehingga sebagian besar laba digunakan untuk 

kesejahteraan pemegang saham.

Penelitian Kadir (2010) didukung oleh Megginson (1997) serta 

Chen dan Stainer (1999) yang megatakan bahwa kebijakan hutang 

mempengaruhi kebijakan dividen secara negatif. Perusahaan dengan 

tingkat hutang yang tinggi akan berusaha mengurangi agency cost of debt 

dengan mengurangi hutangnya. Penggunaan hutang dapat dilakukan 

dengan membiayai investasinya dengan sumber dana internal sehingga 

pemegang saham akan merelakan dividennya untuk membiayai 

investasinya.



41

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismiyanti dan 

Hanafi (2010), peningkatan penggunaan hutang akan menurunkan tingkat 

konflik antar manajer dan pemilik sehingga pemilik tidak terlalu 

menuntut pembayaran dividen yang tinggi. Selain itu kebijakan hutang 

memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, karena tingkat 

penggunaan hutang yang relatif besar maka perusahaan akan membayar 

dividen yang tidak terlalu tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk 

memperlihatkan kepentingan kreditur dan pemegang saham (Nuringsih, 

2011).  

2.8.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional terhadap    

Kebijakan Dividen

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki 

oleh pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dalam presentase 

(Nuranina, 2012). Tingkat saham institusional yang tinggi akan 

menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih intensif sehingga 

dapat membatasi perilaku opportunistic manajer, yaitu manajer 

melaporkan laba secara oportunis untuk memaksimalkan kepentingan 

pribadinya. (Scott, 2000)

Menurut Ismiyanti dan Hanafi (2010) pada tahun 1999 

Crutchley et al. menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen. Semakin tinggi kepemilikan 

institusional maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan. 

Menurut Dewi (2009) yang menyebutkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen karena 

semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol 

eksternal terhadap perusahaan sehingga mengurangi agency cost dan 

perusahaan cenderung memberikan dividen yang rendah.

Hal ini berlainan dengan penelitian Tandelilin dan Wilberforce 

(2002) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 
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positif terhadap kebijakan dividen karena kepemilikan institusional lebih 

mementingkan stabilitas pendapatan melalui pembagian dividen.

 

2.8.3 Pengaruh Agency Cost terhadap Kebijakan Dividen

Menurut Horne dan Wachowicz (2005) biaya keagenan adalah 

biaya-biaya yang berhubungan dengan pengawasan manajemen untuk 

meyakinkan bahwa manajemen bertindak konsisten sesuai dengan 

perjanjian kontraktual perusahaan dengan kreditor dan pemegang saham.

Pada agency theory yang disebut principal adalah pemegang 

saham dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola 

perusahaan. Dalam manajemen keuangan, tujuan utana perusahaan adalah 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Untuk itu maka 

manajer yang diangkat oleh pemegang saham harus bertindak untuk 

kepentingan pemagang saham, tetapi ternyata sering ada konflik antara 

manajemen dan pemegang saham. Konflik ini disebabkan karena adanya 

perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham.

Masalah agensi akan semakin besar ketika kepemilikan 

perusahaan terlalu menyebar, karena pada pola seperti itu insentif pemilik 

untuk mengontrol manajer akan rendah. Salah satu cara untuk 

mengurangi masalah agensi karena menyebarnya kepemilikan perusahaan 

ialah dengan melakukan pembayaran dividen.

Masalah agensi semakin besar ketika perusahaan memiliki tingkat 

pertumbuhan rendah, sedangkan jumlah free cash flows-nya tinggi. Jika 

kondisi ini terjadi, manajer cenderung akan membelanjakan free cash 

flows-nya pada pada proyek yang kurang menguntungkan. Salah satu cara 

untuk mengurangi free cash flows yaitu dengan melakukan pembayaran 

dividen kepada pemegang saham. Tandelilin dan Wilberforce (2002)

Penelitian empirik yang mengkaji pengaruh agency cost terhadap 

pembayaran dividen antara lain: Rozeff, M.S., (2009:250) melakukan 

penelitian mengenai pengaruh agency cost (insider ownership, share 

holder dispersion) dan transaction cost (growth dan risk) terhadap 
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dividend payout ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agency cost 

dan risiko pasar secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disusun bagan 

kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran

Institusional

Kebijakan Dividen

Struktur 
Kepemilikan

Majanemen 
Keuangan

Manajerial Publik

Perusahaan dalam 
Indeks LQ45

Pendanaan Investasi Kebijakan 
Hutang

Agency Cost
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Keterangan :

Variabel yang diteliti

Variabel yang tidak diteliti

2.8.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah  asumsi / dugaan mengenai sesuatu hal yang 

dibuat untuk menjelaskan  hubungan  hal  tersebut. Dalam  penelitian  ini, 

hipotesis yang akan diuji adalah  ada atau  tidaknya pengaruh yang 

ditimbulkan oleh variabel independent (variabel  X) terhadap variabel 

dependent (variabel Y) baik secara langsung maupun  tidak langsung. 

Maka dapat disimpulkan  bahwa hipotesis penelitian ini adalah :

 : Kebijakan hutang, kepemilikan institusional, dan agency cost 

berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen.

 : Kebijakan hutang berpengaruh secara signifikan terhadap 

kebijakan dividen.

 : Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap 

kebijakan dividen.

 : Agency cost berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan 

dividen.


