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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Manajemen  
2.1.1 Pengertian Manajemen 
Menurut Griffin (2002:27) manajemen dapat diartikan sebagai berikut :  

“Manajemen adalah serangkaian aktivitas (termasuk perencanan dan 
pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 
pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi 
(manusia, finansial, fisik, dan informasi) dengan maksud untuk mencapai 
tujuan organisasi secara efisien dan efektif.” 

Pengertian lain manajemen menurut Stoner dan Wankel dalam Naja (2004:2)

sebagai berikut : 

“Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, 
memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi dan proses 
penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan 
organisasi yang sudah ditetapkan.” 

Sedangkan Terry dalam Naja (2004:2) mengemukakan pengertian manajemen 

sebagai berikut : 

“Manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan 

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya 
manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.” 
Berdasarkan pengertian manajemen tersebut diatas maka dalam menggerakan 

manajemen diperlukan unsur-unsur yang disebut dengan 5M, yaitu men, materials, 

machines, methods, dan money. Men dapat diartikan sebagai sumber daya manusia 

yang terlibat dalam kegiatan organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Kemudian materials adalah bahan atau informasi manajemen yang setiap 

saat tersedia, baik dari feedback maupun sebagai akibat dari aktivitas organisasi 

perusahaan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi 
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perusahaan tersebut guna menjalankan roda organisasi secara berkesinambungan. 

Machines adalah peralatan dalam arti yang luas yang dipergunakan baik oleh 

organisasi perusahaan maupun oleh orang-orang yang ada di dalam perusahaan 

tersebut untuk memperlancar atau memudahkan upaya pencapaian tujuan. Methods 

adalah cara kerja atau sistem dan prosedur yang ditetapkan untuk setiap unit atau 

subsistem dalam organisasi perusahaan agar terjadi stabilitas dan keteraturan dalam 

menjalankan aktivitas di setiap elemen pendukung berfungsinya manajemen dalam 

menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan money  adalah modal 

organisasi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya yang harus tersedia setiap saat 

(Naja, 2004:2). 
Aktivitas dasar dari proses manajemen adalah perencanaan dan pengambilan 

keputusan (menentukan arah tindakan), pengorganisasian (mengkoordinasikan 

aktivitas dan sumber daya), kepemimpinan (memotivasi dan mengelola orang), dan 

pengendalian (memonitor dan mengevaluasi aktivitas). Manajer adalah seseorang 

yang tanggung jawab utamanya adalah melaksanakan proses manajemen dalam suatu 

organisasi. Manajer dapat dibedakan menurut tingkat dan bidang. Menurut tingkat, 

kita dapat mengidentifikasikan manajer puncak, menengah, dan lini-pertama. Manajer 

menurut bidang termasuk manajer pemasaran, keuangan, operasional, sumber daya 

manusia, administrasi, dan manajer terspesialisasi (Griffin, 2002:27). 

2.1.2  Fungsi Manajemen 
 Menurut Alam S (2007:132) fungsi manajemen dapat dipaparkan sebagai 

usaha untuk mengerahkan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang 

pendidikan yang berbeda-beda, seorang manajer harus menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi 

manajemen disusun dan diarahkan sedemikian rupa sehingga terdapat kesatuan irama, 

gerak, dan cara pandang yang sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam dunia bisnis saat ini, para eksekutif besar tidak hanya beradaptasi 

terhadap kondisi yang berubah, tetapi juga menerapkan–secara fanatik, dengan 
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bersemangat, secara konsisten, dan dengan disiplin–prisip-prinsip manajemen dasar. 

Dasar-dasar ini termasuk keempat fungsi tradisional dari manajemen: perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian (Bateman dan Snell, 2007:21). 
 Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa fungsi manajemen menurut 

Alam S (2007:132) sebagai berikut :  

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan suatu fungsi manajemen yang paling utama. Pada urut-

urutan kegiatan, perencanaan merupakan awal kegiatan. Fungsi yang lain akan 

bekerja setelah diberi arahan oleh bagian perencanaan. Oleh karena itu, 

perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan 

langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Dilihat dari 

jenjang manajemen, perencanaan dibagi menjadi tiga jenjang perencanaan sebagai 

berikut, (1) Perencanaan jenjang atas bersifat strategis, yaitu memberi petunjuk 

umum, merumuskan tujuan, mengambil keputusan, dan memberi petunjuk pola 

penyelesaian, dan bersifat menyeluruh. Perencanaan jenjang atas lebih 

menekankan pada tujuan jangka panjang dari perusahaan. Perencanaan ini 

menjadi tanggung jawab manajemen puncak, (2) Perencanaan jenjang menengah 

bersifat administratif menyangkut cara-cara menempuh dan bagaimana tujuan 

dari perencanaan itu dapat dilaksanakan. Perencanaan jenjang menengah menjadi 

tanggung jawab manajemen menengah (madya), (3) Perencanaan jenjang bawah 

lebih memfokuskan untuk menghasilkan, sehingga perencanaan mengarah pada 

pelaksanaan atau operasional. Perencanaan jenjang bawah menjadi tanggung 

jawab manajemen pelaksana. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-

orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga 

tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan. 

Pengorganisasian merupakan langkah kedua fungsi manajemen. Hasil 
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pengorganisasian adalah suatu situasi dimana organisasi dapat digerakkan 

menjadi salah satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Pelaksanaan (Actuating) 

Pelaksanaan atau tindakan adalah suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan 

orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Banyak 

orang mengambil kesimpulan bahwa fungsi manajemen pelaksanaan merupakan 

fungsi yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. 

Pimpinan organisasi harus dapat memberi motivasi sehingga setiap orang mau 

bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan. 

4. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan merupakan fungsi penting pada suatu organisasi. Pengawasan bukan 

merupakan keinginan untuk mencari-cari kesalahan. Pengawasan merupakan 

tugas untuk membenarkan kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan 

organisasi. Secara umum, tujuan dari pengawasan adalah memastikan pekerjaan 

sesuai dengan rencana, mencegah adanya kesalahan, menciptakan kondisi agar 

karyawan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, mengadakan 

koreksi terhadap kegagalan yang timbul, dan memberi jalan keluar atas suatu 

kesalahan. 

2.1.3  Bidang Manajemen 
 Menurut Griffin (2002:15) manajer dapat bekerja pada berbagai bidang 

dalam suatu organisasi. Pada suatu perusahaan tertentu, sebagai contoh, bidang 

manajemen (areas of management) dapat mencakup sebagai berikut : 

1.  Manajemer Pemasaran 

Manajer pemasaran bekerja di bidang yang berhubungan dengan fungsi 

pemasaran–berusaha mendapatkan konsumen dan klien untuk membeli produk 

dan jasa organisasi. Bidang ini mencakup pengembangan produk baru, promosi, 

dan distribusi. Mengingat pentingnya pemasaran untuk hampir semua organisasi, 

mengembangkan manajer yang baik dalam bidang ini menjadi sangat penting. 
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2.  Manajer Keuangan 

Manajer keuangan berurusan dengan sumber daya keuangan suatu organisasi. 

Mereka bertanggung jawab untuk aktivitas-aktivitas seperti akuntansi, 

manajemen kas, dan investasi. Dalam beberapa perusahaan, seperti perbankan 

dan asuransi, terdapat banyak manajer keuangan. 

3.  Manajer Operasional 

Manajer operasional berurusan dengan penciptaan dan pengelolaan sistem yang 

menciptakan produk dan jasa perusahaan. Tanggung jawab utama dari manajer 

operasional termasuk pengendalian produksi, pengendalian persediaan, 

pengendalian kualitas, tata letak pribadi, dan pemilihan lokasi. 

4.  Manajer Sumber Daya Manusia 

Manajer sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menerima dan 

mengembangkan pegawai. Mereka biasanya menangani perencanaan sumber 

daya manusia, penerimaan dan pemilihan karyawan, pelatihan dan 

pengembangan, perancangan sistem kompensasi dan tunjangan, merumuskan 

sistem penilaian kinerjam dan mengeluarkan pegawai yang tidak bekerja dengan 

baik atau pegawai bermasalah. 

5.  Manajer Administratif 

Manajer administratif atau manajer umum tidak berkaitan dengan keterampilan 

manajemen tertentu. Manajer administratif cenderung bersifat umum; mereka 

lebih akrab dengan semua bidang manajemen daripada berspesialiasi dalam satu 

bidang. 

2.2    Manajemen Keuangan 
2.2.1  Pengertian Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan merupakan suatu cabang ilmu yang terus menerus 

berkembang. Pada setiap perusahaan, kunci utama pengendalian selain terletak pada 

keuangan perusahaan tersebut juga terletak pada kegiatan operasionalnya. Saat ini, 

manajemen keuangan tidak hanya mencatat, membuat laporan, membayar tagihan-

tagihan, dan mencari dana. Manajemen keuangan juga mengatur investasu dana, 
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bagaimana kombinasi dana yang optimal, serta pembagian dividen. Pengertian 

manajemen keuangan menurut Gitman dan Chad (2012:4) adalah sebagai berikut : 

“Manajerial finance is concerned with the duties of the working in a 

business.” 
Artinya bahwa manajemen keuangan fokus pada pekerjaan yang dilakukan di 

perusahaan. 

Sedangkan pengertian manajemen keuangan menurut Keown, David, John dan J 
(2005:4) adalah sebagai berikut : 

“Financial management is concerned with the maintenance and creation of 

economic value or wealth.” 
Artinya bahwa manajemen keuangan terfokus dengan pemeliharaan dan penciptaan 

nilai tambah ekonomi atau kekayaan. 

Menurut Sutrisno (2009:3) manajemen keuangan dapat diartikan sebagai berikut : 

“Semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha 
mendapatkan dana perusahaan dengan biaya murah serta usaha untuk 
menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.” 
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas mengenai manajemen keuangan, 

dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah bagian dari manajemen yang 

memiliki perhatian khusus dalam aktivitas perusahaan untuk mendapatkan dana, 

mengelola dana, dan mengalokasikan dana tersebut guna memenuhi tujuan utama 

perusahaan. 

2.2.2  Fungsi Manajemen Keuangan 
 Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan 

pengendalian kegiatan keuangan. Kegiatan keuangan tidak terbatas dilakukan oleh 

mereka yang menduduki jabatan seperti Direktur Keuangan, Manajer Keuangan, 

Kepala Bagian Keuangan, dan sebagainya. Banyak keputusan yang harus diambil 

oleh manajer keuangan dan berbagai kegiatan yang harus dijalankan mereka. 

Meskipun demikian. kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua 
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kegiatan utama, yaitu kegiatan menggunakan dana dan mencari pendanaan (Husnan 
dan Enny, 2006:4).  

Gambar 2.1  
Kegiatan utama manajer keuangan 

Sumber : Husnan dan Eny (2006:5) 
Menurut Husnan dan Eny (2006:5), kegiatan manajer keuangan berdasarkan 

gambar diatas adalah sebagai berikut : 

1. Manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau financial 

market. Pasar keuangan menunjukkan pertemuan antara demand  dan supply 

akan dana. Untuk pertimbangan praktis, dana tersebut kadang dipisahkan menjadi 

dana jangka pendek (biasanya disebut sebagai pasar uang atau money market) dan 

jangka panjang (pasarnya disebut pasar modal atau capital market). Pasar 

keuangan tersebut bisa terjadi di sektor formal (dengan lembaga-lembaganya 

seperti perbankan, asuransi, bursa efek, sewa guna, dan sebagainya), bisa pula di 

sektor informal (dengan lembaga-lembaganya seperti arisan, rentenir, ijon, 

kumpulan simpan pinjam, dan sebagainya). Karena kita membicarakan 

perusahaan pada umumnya (yaitu organisasi yang bertujuan memperoleh laba), 

maka manajer keuangan perlu ke pasar keuangan untuk mendapatkan dana, dan 

tidak terbatas ke pasar modal. Untuk memperoleh dana tersebut diterbitkan aktiva 

finansial. 

Aktiva                                                                                   Pasar  
Perusahaan                                                                            Keuangan 

Manajer 
Keuangan 
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2. Dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktiva perusahaan, 

untuk mendanai kegiatan perusahaan. Kalau kegiatan memperoleh dana berarti 

perusahaan menerbitkan aktiva finansial, seperti saham dan obligasi, maka 

kegiatan menanamkan dana mengakibatkan perusahaan memiliki aktiva riil. 

3. Dari kegiatan menanamkan dana (disebut investasi), perusahaan mengharapkan 

untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari pengorbanannya. Dengan kata lain, 

diharapkan diperoleh “laba”. Laba yang diperoleh perlu diputuskan untuk 

dikembalikan ke pemilik dana (pasar keuangan), atau diinvestasikan kembali ke 

perusahaan. 

Maka dapat dilihat bahwa keputusan keuangan yang harus diambil oleh 

manajer keuangan adalah penggunaan dana (keputusan investasi), memperoleh dana 

(keputusan pendanaan), pembagian laba (kebijakan dividen). 

2.2.3 Tujuan Manajemen Keuangan 
Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, manajer 

keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar adalah 

keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara normatif tujuan 

keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila 

perusahaan tersebut dijual (Husnan dan Eny, 2006:6). 
Menurut Sutrisno (2003:5) tujuan dari manajemen keuangan adalah sebagai berikut : 

“Bagaimana perusahaan mengelola baik itu mendapatkan dana maupun 
mengalokasikan dana guna mencapai nilai perusahaan yaitu 
kemakmuran para pemegang saham.” 

Selanjutnya menurut Ahman dan Epi (2006:92) tujuan manajemen keuangan adalah 

sebagai berikut : 

“Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan keuntungan dan 

meningkatkan kemakmuran pemegang saham.” 
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Memaksimumkan nilai perusahaan tidak identik dengan memaksimumkan 

laba per lembar saham. Perusahaan mungkin memperoleh laba per lembar saham 

tinggi pada saat ini, tetapi apabila pertumbuhan yang diharapkannya rendah, maka 

dapat saja harga sahamnya lebih rendah apabila dibandingkan dengan perusahaan 

yang saat ini memiliki laba per saham lebih kecil. Dengan demikian, 

memaksimumkan nilai perusahaan juga tidak identik dengan memaksimumkan laba, 

apabila laba diartikan sebagai laba akuntansi. Sebaliknya, memaksimumkan nilai 

perusahaan akan identik dengan memaksimumkan laba dalam pengertian ekonomi. 

Hal ini disebabkan karena laba ekonomi diartikan sebagai jumlah kekayaan yang bisa 

dikonsumsikan tanpa membuat pemilik kekayaan tersebut menjadi lebih miskin 

(Husnan dan Eny, 2006:7). 

2.3    Laporan Keuangan 
2.3.1  Pengertian Laporan Keuangan 
Menurut Sugiono dan Edi (2008:3) pengertian laporan keuangan adalah sebagai 

berikut : 

“Laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir dari 
kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi 
keuangan dan hasil operasi perusahaan.” 

Sedangkan menurut Sundjaja dan Inge (2002:4) pengertian laporan keuangan 

sebagai berikut : 

“Laporan keuangan 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.” 
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Selanjutnya menurut Sutrisno (2007:9) penjelasan laporan keuangan adalah sebagai 

berikut : 

“Laporan keuangan itu disusun untuk menyediakan informasi keuangan 
suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
(manajemen, pemilik, kreditor, investor, dan pemerintah).” 
Berdasarkan pengertian laporan keuangan diatas maka laporan keuangan pada 

perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan akungansi (siklus akuntansi) yang 

mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Informasi tentang 

kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan sangat berguna bagi berbagai pihak, 

baik pihak yang ada didalam (internal) perusahaan maupun pihak yang berada diluar 

(eksternal) perusahaan. 

Menurut Sugiono dan Edy (2008:5) laporan keuangan terdiri dari empat 

laporan dasar, yaitu : 

1. Neraca, menunjukkan posisi keuangan yang meliputi kekayaan, kewajiban serta 

modal pada waktu tertentu seperti 31 Desember 2006. 

2. Laporan rugi laba, menyajikan hasil usaha perusahaan yang meliputi pendapatan 

dan biaya (beban) yang dikeluarkan sebagai akibat dari pencapaian tujuan dalam 

suatu periode tertentu seperti periode Januari sampai dengan Desember 2006. 

3. Laporan perubahan modal/laba ditahan, yang memuat tentang saldo awal dan 

akhir laba ditahan dalam Neraca untuk menunjukan suatu analisa perubahan 

besarnya laba selama jangka waktu tertentu. 

4. Laporan arus kas, memperlihatkan aliran kas selama periode tertentu, serta 

memberikan informasi terhadap sumber-sumber kas serta penggunaan kas dari 

setiap kegiatan dalam periode yang dicakup. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga jenis 

laporan keuangan yang utama, yaitu income statement (laporan laba rugi), balance 

sheet (neraca), dan statement of cash flow (laporan arus kas). Sedangkan laporan 

lainnya yang tercantum diatas merupakan daftar pendukung (supporting document) 

dari laporan keuangan utama. 
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2.3.2  Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan 
 Laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan 

akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi 

perusahaan. Informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan sangat 

berguna bagi berbagai pihak, baik pihak yang ada di dalam (internal) perusahaan 

maupun pihak yang berada diluar (eksternal) perusahaan. Oleh karena itu laporan 

keuangan mempunyai fungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, serta memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan dan hasil kegiatan operasional perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan. 

 Selanjutnya mengenai tujuan laporan keuangan berdasarkan PSAK No.1 
(Revisi 1998) dalam Sulistiyowati (2010:5), untuk tujuan umum adalah : 

1. Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas perusahaan 

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam 

rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. 

2. Serta menunjukkan pertanggung jawabab (stewardship) manajemen atas 

penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Pihak yang terkait dalam pengodifikasian prinsip-prinsip akuntansi percaya 

bahwa laporan keuangan yang disiapkan dan disajikan oleh perusahaan pada 

umumnya akan memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan dalam 

membuat keputusan ekonomi, seperti : 

1. Untuk memutuskan kapan akan membeli, menjual maupun menyimpan surat 

berharganya baik berupa saham maupun surat berharga lainnya. 

2. Menilai kualitas pertanggungjawaban manajemen perusahaan. 

3. Menilai kemampuan perusahaan untuk membayar upah/gaji dan manfaat/fasilitas 

lainnya kepada para tenaga kerjanya. 

4. Menentukan besarnya harapan laba yang mampu diperoleh dan dibagikan 

(dividen) oleh perusahaan. 

5. Menilai keamanan atas pemberian pinjaman kepada perusahaan. 

6. Menentukan kebijakan perpajakan, dan lain sebagainya. 
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2.3.3  Pemakai Laporan Keuangan 
 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2007), pemakai laporan 

keuangan adalah sebagai berikut : 

1. Investor. Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan 

risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah 

harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga 

tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik 

pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan 

kerja. 

3. Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya 

dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik 

dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah 

yang terhutang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha 

berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek 

daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka 

tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. 

5. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian 

jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di dibawah 

kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan 
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informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan 

sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

7. Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian 

nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada 

penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat 

dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan 

terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

2.4    Struktur Kepemilikan 

2.4.1  Pengertian Struktur Kepemilikan 
 Struktur kepemilikan merupakan perbandingan jumlah pemilik saham dalam 

perusahaan. Perusahaan dapat dimiliki oleh individu, pemerintah, masyarakat, 

badan/perusahaan lain, maupun direksi dari perusahaan tersebut. Proporsi saham yang 

dimiliki oleh investor berbeda-beda dan hal ini dapat mempengaruhi tingkat 

kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Jumlah pihak yang membutuhkan 

informasi perusahaan mempengaruhi detail pengungkapan yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut. 

 Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa istilah struktur kepemilikan 

digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting di dalam 

struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang dan ekuitas tetapi juga oleh 

persentase kepemilikan oleh manajer dan institusional. 

Pengertian struktur kepemilikan menurut Sugiarto (2009:59) sebagai berikut : 

“Struktur kepemilikan (ownership structure) adalah struktur 
kepemilikan saham, yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh 
orang dalam (insiders) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. 
Atau dengan kata lain struktur kepemilikan saham adalah proporsi 
kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam 
kepemilikan saham perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya, suatu 
perusahaan diwakili oleh direksi (agents) yang ditunjuk oleh pemegang 
saham (principals).” 
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Kemudian apabila seseorang memiliki kepemilikan saham, terdapat beberapa 

hal baik dan juga hal yang kurang menguntungkan yang akan diperoleh, hal baik 

tersebut misalnya karena memiliki saham, peluang memperoleh hasil cukup besar 

karena sebagai sekuritas, penyertaan berhak berperan serta dalam laba residual 

perusahaan. Selain itu, dengan memiliki saham dimana penghasilan berjalan 

diperoleh dari pembayaran dividen, iklim investasi yang tidak menentu membuat 

investor meningkatkan pembagian dividen. Kemudian, jika berinvestasi pada saham 

akan lebih mudah dicairkan dan mudah diperjualbelikan dengan biaya transaksi yang 

cukup rendah dan ini pun terjangkau oleh penabung dan investor individual. 

Kemudian, hal kurang menguntungkan misalnya risiko yang cukup tinggi termasuk 

bisnis financial serta risiko daya beli pasar, hal ini semua dapat berpengaruh negative 

terhadap hasil dan dividen (Anwar, 2005:32). 

2.4.2  Kepemilikan Institusional 
Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa kepemilikan institusional 

memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang 

terjadi antara manajer dan pemegang saham. Tarjo (2008) menjelaskan kepemilikan 

institusional sebagai berikut : 

“Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 
dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. “ 
 Menurut Shleifer dan Robert (1997) bahwa institutional shareholders, 

dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau 

pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian, menurut Asquith, et al (2005)
pengertian kepemilikan institusional adalah sebagai berikut : 

“Institutional ownership is defined as shares held by institutions divided 
by shares outstanding and is calculated quarterly.” 

Artinya bahwa kepemilikan institusional didefinisikan sebagai saham yang dimiliki 

oleh institusi terbagi dalam saham yang beredar dan dihitung catur wulanan. 
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Selanjutnya menurut Alavari tabari, et al (2011) dalam Azadi dan Esfyandar 
(2014) pengertian kepemilikan institusional adalah sebagai berikut : 

“It is the ratio of the stocks possessed by the public and governmental 
firms to (the total capital). These firms can be one of these types among 
others: insurance companies, financial institutes, banks, governmental 
firms and other components of goverment.” 

Artinya bahwa kepemilikan institusional adalah rasio saham yang dimilliki oleh 

perusahaan umum dan perusahaan milik negara terhadap total modal. Perusahaan 

tersebut dapat berupa: perusahaan asuransi, perusahaan keuangan, bank, perusahaan 

milik negara dan komponen pemerintahan lainnya. 

 Maka berdasarkan pengertian-pengertian diatas, kepemilikan institusional 

merupakan kepemilikan atas perusahaan oleh institusi-institusi lain berdasarkan 

saham yang beredar yang diperhitungkan per periode waktu. Kepemilikan 

institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan 

adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan 

yang lebih optimal. Kebanyakan investor pribadi tidak mempunyai saham yang 

cukup untuk mempengaruhi manajemen perusahaan. Walaupun demikian, dewasa ini 

semakin banyak saham yang dibeli investor institusional. Karena mereka mengontrol 

berbagai sumber daya, maka investor itu dapat membeli saham dalam jumlah besar 

(Griffin dan Ronald, 2007:115). Dewan dan para eksekutif khususnya 

berkepentingan dengan pemenuhan kepuasan investor institusional yang memiliki 

sejumlah besar saham perusahaan karena jika investor tersebut menjual seluruh 

kepemilikannya, maka dapat terjadi penurunan harga saham yang cukup drastis 

(Madura, 2007:406). O’Neil mengatakan bahwa jika investor institusional 

menguasai porsi kepemilikan yang terlalu besar, hal itu mungkin berarti tidak ada lagi 

berita positif tentang saham bersangkutan, atau harganya telah menyentuh ambang 

batas terendah atau tertinggi. Secara ideal saham yang memiliki rekor bagus dimiliki 

oleh tiga hingga 10 investor institusional (Purnomo dan Maxi, 2008:50).  
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Penelitian yang dilakukan oleh Smith (1996) dalam Suranta dan Pratana 
(2004) menunjukkan bahwa aktivitas monitoring institusi mampu mengubah struktur 

pengelolaan perusahaan dan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham. 

Maka dengan adanya kepemilikan institusional biaya agensi dapat dikurangi dan nilai 

perusahaan akan meningkat sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan pemilik 

saham. Kepemilikan institusional diukur sesuai persentase kepemilikan saham oleh 

institusi perusahaan (Haruman, 2008). Kepemilikan institusional dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

% = ℎ ℎ ℎ 
ℎ  100%

2.4.3 Kepemilikan Manajerial 
 Direksi perusahaan merupakan bagian penting yang melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen perusahaan tersebut. Para pemegang saham yang memiliki 

kedudukan manajemen/direksi di perusahaan disebut sebagai pemilik dari 

kepemilikan manajerial. Wahidahwati (2002) menjelaskan kepemilikan manajerial 

sebagai berikut : 

“Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak 
manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan (Direktur dan Komisaris).” 
Shleifer dan Robert (1997) mengatakan bahwa kepemilikan saham yang 

besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Ketika 

kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya 

perilaku opportunistic manajer yang akan meningkat juga. Kemudian, dengan adanya 

kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dapat menyelaraskan potensi 

perbedaan kepentingan manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga 

permasalahan antara agent dan principal akan hilang apabila seorang manajer juga 

sekaligus sebagai pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Kemudian, menurut 

Melinda dan Bertha (2008) definisi kepemilikan manajerial sebagai berikut : 
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“Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase suara yang 
berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki oleh manajer dan 
komisaris suatu perusahaan.” 

Selanjutnya menurut Haruman (2008) kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai 

berikut : 

“Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, diukur 
oleh proporsi saham yang dimiliki manajer pada akhir taun yang 

dinyatakan dalam persen.” 
 Berdasarkan pengertian kepemilikan manajerial diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kepemilikan manajerial merupakan bentuk kepemilikan atas perusahaan oleh 

pihak internal perusahaan tersebut yang secara langsung memberikan pengaruh pada 

perusahaan. Keputusan dan aktivitas manajer yang memiliki saham perusahaan tentu 

akan berbeda dengan manajer yang murni sebagai manajer (Christiawan dan Josua, 
2007). Proporsi kepemilikan saham yang dimiliki manajer dapat mempengaruhi 

kebijakan-kebijakan perusahaan, selain itu kepemilikan manajerial mensejajarkan 

kepentingan manajemen dan pemegang saham sehingga manajer merasakan langsung 

manfaat dari keputusan yang diambil dengan benar dan merasakan konsekuensi dari 

pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan saham oleh manajemen merupakan 

insentif bagi para manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan manajer akan 

menggunakan hutang secara optimal sehingga akan meminimumkan biaya agensin

(Jensen dan Meckling, 1976). Pengambilan data kepemilikan manajerial 

menggunakan dummy variabel yaitu skala dummy 1 jika terdapat kepemilikan oleh 

manajerial, atau 0 jika tidak terdapat kepemilikan oleh manajerial (Putra et al, 2013). 

2.4.4 Kepemilikan Publik 
Struktur kepemilikan sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan. 

Terdapat dua aspek kepemilikan yang perlu dipertimbangkan yaitu kepemilikan oleh 

pihak luar dan pihak dalam perusahaan (Saleh, 2004). Kepemilikan perusahaan oleh 
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pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi perusahaan melalui 

media massa berupa kritikan atau komentar yang semuanya dianggap suara publik 

atau masyarakat. Adanya konsentrasi kepemilikan luar menimbulkan pengaruh dari 

pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai 

keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan (Hilmi dan Syaiful, 
2008).  

Menurut Soegoto (2010:95) kepemilikan publik dijelaskan sebagai berikut : 

“Kepemilikan oleh suatu unit atau badan pemerintah atas suatu 

organisasi.”  
Selanjutnya menurut Boone dan David (2007:272) pengertian kepemilikan publik 

sebagai berikut : 

“Salah satu alternatif untuk kepemilikan pribadi atau swasta adalah 
kepemilikan publik (public ownership), di mana suatu unit atau badan 
pemerintah memiliki dan mengoperasikan suatu organisasi.” 
 Maka kepemilikan publik adalah kepemilikan atas suatu perusahaan yang 

dimiliki oleh masyarakat umum atau pihak luar perusahaan. Adanya perbedaan 

proporsi kepemilikan saham oleh investor luar mempengaruhi keterbukaan 

perusahaan dalam memberikan detail informasi keuangan perusahaan tersebut. 

Semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi perusahaan mendorong 

perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Di lain pihak, ada 

dorongan bagi manajemen untuk selektif dalam melakukan pengungkapan informasi 

karena pengungkapan informasi mengandung biaya. Manajemen hanya akan 

mengungkapkan informasi jika manfaat yang diperoleh dari pengungkapan melebihi 

biaya pengungkapan informasi tersebut (Marwata, 2001). Kadang kala kepemilikan 

publik terjadi ketika investor swasta tidak mau melakukan investasi pada apa yang 

mereka anggap sebagai proyek berisiko tinggi. Selain itu, kepemilikan publik telah 

menggantikan kepemilikan swasta dari organisasi yang gagal. Terakhir, beberapa 

negara telah menggunakan kepemilikan publik untuk mencipatakan persaingan 

dengan mengoperasikan perusahaan publik (Boone dan David, 2007:272). Akhir-
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akhir ini terjadi permasalahan mengenai pemahaman kepemilikan publik dari sektor 

privat dan sektor publik yang menjadi kurang valid dan relevan. Secara internasional 

dan nasional telah terjadi gelombang “privatisasi” di lembaga badan usaha milik 

negara (publik), yang semula dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, sekarang 

berpindah sebagian atau seluruhnya ke sektor privat. Peter Drucker (1975) dalam 

Malan, et al (1984) memberikan cara yang lebih mudah untuk membedakan antara 

organisasi pelayanan dengan organisasi bisnis sebagai berikut : 

“The one basis difference between a service institution and a business is the 
way the service institution is paid. Businesses ... are paid only when they 
produce what the customer wants and what he is willing to exchange his 
purchasing power of ... service institution, by contrast, are typically paid out 
of a budget allocation ... their revenues are allocated from a general 
revenue stream which is not tied to what they are doing, but obtained by tax, 
levy, or tribute.” 

Artinya bahwa suatu perbedaan mendasar antara organisasi pelayanan dan organisasi 

bisnis adalah dalam hal memperoleh pembayaran. Organisasi bisnis memperoleh 

pembayaran ketika mereka memproduksi barang yang diinginkan konsumen dan yang 

bersedia ditukarkan konsumen dengan daya belinya. Sebaliknya, organisasi 

pelayanan pada umumnya memperoleh dana dari alokasi anggatan. Pendapatan 

mereka di alokasikan dari bagian pendapatan umum yang tidak terikat dengan apa 

yang mereka kerjakan, melainkan diperoleh dari pajak, retribusi, atau hibah (Rai, 
2008:4). 

Purba (2004) mengatakan bahwa besarnya proporsi saham publik memiliki 

hubungan positif dengan kinerja perusahaan yang berimbas pada nilai perusahaan. 

Kepemilikan publik diukur dari jumlah prosentase saham yang dimiliki oleh publik, 

maka kepemilikan publik dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

% = ℎ ℎ ℎ 
ℎ  100%
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2.5   Agency Theory (Teori Agensi) 
Teori keagenan atau teori agensi dibangun sebagai upaya untuk memahami 

dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi 

pada saat melakukan kontrak (perikatan). Kontrak yang dimaksud adalah kontrak 

antara prinsipal (pemberi kerja, misalnya pemegang saham atau pimpinan 

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

(Gudono, 2012:147). Menurut Gudono (2012:148) terdapat dua macam bentuk 

masalah keagenan yang terdapat dalam hubungan prinsipal dan agen, yaitu : 

1. Pilihan buruk (adverse selection atau negative selection). 

2. Bencana moral (moral hazard). 

Pilihan buruk terjadi saat prinsipal tidak mengetahui kemampuan agen, dan 

karena itu prinsipal dapat membuat pilihan yang buruk mengenai agen. Sedangkan, 

bencana moral terjadi saat kontrak yang sudah disetujui oleh prinsipal dan agen, 

namun agen memiliki informasi lebih yang tidak memenuhi persyaratan (term) dari 

kontrak tersebut. Sehingga manajemen mendapatkan fasilitas yang berlebih. Hal ini 

terjadi karena manajemen mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan 

dan merasa tindakannya tersebut tidak diketahui oleh pemegang saham. 

Permasalahan keagenan dapat ditunjukkan menggunakan beberapa model 

(Gudono, 2012:153), model-model tersebut dirancang sesuai dengan alur pikir 

sebagai berikut : 

1. Agen adalah rasional – dalam arti memiliki informasi yang cukup lengkap dan 

ingin memaksimalkan fungsi utilitasnya sendiri. 

2. Prinsipal berusaha memotivasi agen agar mengeluarkan effort  yang besar dengan 

cara memberi reward  pada agen sehingga saat agen menunjukkan usahanya 

tujuan prinsipal untuk mendapat output optimal dari agen tercapai. 

3. Reward  untuk agen tergantung pada output yang dihasilkan dan output tersebut 

juga tergantung pada jumlah usaha yang dilakukan agen. 

4. Agen memiliki “target” (utility reservation) tertentu dalam arti agen hanya akan 

bekerja jika reward yang diterima dari prinsipal sesuai. 
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Penulis lain Miller (2005) dalam Gudono (2012:156) berpendapat ada enam 

asumsi dalam Teori Keagenan, sebagai berikut : 

1. Tindakan agen mempengaruhi hasil yang didapatkan oleh prinsipal. 

2. Karena prinsipal tidak bisa melihat tindakan agen, maka prinsipal harus 

menggunakan outcome sebagai indikasi tindakan agen. 

3. Preferensi agen tidak sama dengan preferensi prinsipal. 

4. Prinsipal adalah aktor yang rasional. 

5. Baik prinsipal maupun agen sama-sama memahami rasionalitas agen. 

6. Prinsipal memiliki bargaining power saat menetapkan kontrak dengan agen. 

2.5.1 Agency Cost (Biaya Agensi)  
Dalam teori keagenan/agensi (agency theory), hubungan agensi timbul ketika 

prinsipal mempekerjakan agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian 

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen 
dan Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen 

menyebabkan timbulnya biaya agensi. Pada dasarnya prinsipal menginginkan 

peningkatan nilai perusahaan melalui peningkatan kesejahteraan dari pada pemegang 

saham. Sedangkan agen atau manajemen memiliki tujuan untuk meningkatkan 

prestasi individu dan kompensasi yang akan diterima. Konflik yang terjadi antara 

kepentingan manajemen dan pemegang saham tersebut dapat meminimumkan 

pengawasan oleh pihak pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan 

biaya agensi sebagai berikut : 

“Biaya agensi adalah biaya yang berkaitan dengan pemantauan tindakan 
manajemen guna menjamin agar tindakan tersebut konsisten dengan 
kesepakatan kontrak diantara manajer, pemegang saham, dan kreditor.” 
 Selanjutnya menurut Karake-Shalhoub (2002:105) penjelasan biaya agensi 

sebagai berikut : 
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“An agency cost is the reduction in the owner-manager’s utility and/or 
the cost of the agency relationship between the managers and the outside 
shareholders or the managers and the debt holders.” 
Artinya bahwa biaya agensi merupakan pengurangan dari utilitas pemilik manajerial 

dan atau biaya yang dihasilkan dari hubungan antara manajerial dengan pemilik 

saham dari luar atau manajer dengan pemegang hutang. 

Terdapat dua tipe biaya agensi. Biaya agensi ekuitas merupakan biaya 

langsung yang timbul akibat konflik antara pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan dan manajer. Konflik ini meliputi konsumsi penghasilan tambahan oleh 

manajer, biaya monitoring dan bonding dari memperkerjakan pemonitor dari luar, 

dan biaya yang berasal dari kebijakan investasi yang tidak optimal. Berdasarkan dari 

literatur teori agensi terbaru, biaya agensi ekuitas diasumsikan sebagai fungsi dari 

kepemilikan manajerial, leverage, dan dividen. Apabila kepemilikan manajerial, 

leverage, dan dividen meningkat, kepemilikan ekuitas menurun. Kemudian, ketika 

biaya agensi hutang termasuk biaya langsung dari konflik para pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan dan pemegang obligasi, mengurangi harga 

obligasi dari pengalihan resiko manajerial, biaya monitoring dan bonding, dan biaya 

dari underinvesment (Karake-Shalhoub, 2002:105). 

Biaya agensi juga merupakan salah satu bentuk dari biaya transaksi (Gudono, 
2012:158). Di dalam teori biaya transaksi, biaya-biaya yang terjadi berkaitan dengan 

penciptaan dan distribusi barang jasa, yaitu biaya produksi dan biaya transaksi. Biaya 

transaksi tersebut tergantung pada pilihan penggunaan mekanisme pasar atau hirarki. 

Jika mekanisme pasar yang dipilih maka biaya transaksi adalah biaya untuk 

menentukan harga pasar. Biaya tersebut sebagai berikut : 

1. Biaya pencarian informasi (search and information costs). 

2. Biaya tawar-menawar (bargaining and decision costs). 

3. Biaya penegakan kebijakan (policing and enforcement costs). 

Sedangkan apabila hirarki atau perusahaan yang dipilih maka biaya transaksi 

yang terjadi akan terdiri dari biaya koordinasi, yaitu biaya informasi dan komunikasi. 
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Perhatian dari teori transaksi berbeda dengan teori keagenan. Begitu juga asumsi teori 

keagenan yang menganggap bahwa agen fully rational, sedangkan teori biaya 

transaksi menganggap agen memiliki rasionalitas yang terbelenggu (bounded 

rationality). Adapun ukuran biaya agensi adalah dengan menggunakan rasio 

discretionary expense terhadap penjualan bersih, yang merupakan proksi biaya agensi 

(Lin, 2006) dalam Fachrudin (2011). Biaya agensi dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

= ℎ
 Dimana : 

Discretionary Expense = Beban yang dikeluarkan berdasarkan kebijaksanaan 

seorang manajer 

        Perhitungan Discretionary Expense : 

Discretionary expense = Beban bunga+gaji+upah 

2.6    Nilai Perusahaan 
2.6.1  Pengertian Nilai Perusahaan 

 Untuk dapat menciptakan value atau nilai bagi perusahaan, manajer keuangan 

harus membuat keputusan investasi, dan keputusan pendanaan yang tepat, serta 

keputusan dividen yang tepat juga keputusan investasi modal kerja bersih. Untuk itu 

perusahaan harus diorganisir dan dijalankan dengan baik. Perusahaan yang 

berorientasi pada perolehan keuntungan, umumnya akan memfokuskan kegiatannya 

untuk meningkatkan nilai perusahaan hingga mencapai maksimum.  

Menurut Fuad et al (2006:23) pengertian nilai perusahaan sebagai berikut : 

“Nilai perusahaan merupakan harga jual perusahaan yang dianggap 
layak oleh calon investor sehingga ia mau membayarnya, jika suatu 
perusahaan akan dijual.” 
Bagi perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat (go public), indikator 

nilai perusahaan adalah harga saham yang diperjualbelikan di bursa efek. Meskipun 
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demikian, tidak berarti bahwa nilai perusahaan sama dengan harga saham. Nilai 

perusahaan sama dengan nilai saham (yaitu jumlah lembar saham dikalikan dengan 

nilai pasar per lembar) ditambah dengan nilai pasar utangnya. Apabila nilai utang 

dipegang konstan, maka setiap peningkatan nilai saham dengan sendirinya akan 

meningkatkan nilai perusahaan (Fuad et al, 2006:23).. 
Menurut Rodoni (2010:4) pengertian nilai perusahaan sebagai berikut : 

“Nilai perusahaan adalah nilai pasar utang ditambah dengan nilai pasar 
ekuiti.” 
Hutang merupakan janji yang diberikan perusahaan kepada peminjam untuk 

membayar kembali sejumlah uang pada tanggal tertentu. Klaim pemegang saham 

terhadap nilai perusahaan merupakan nilai sisa (residual) setelah hak pemegang surat 

hutang dibayarkan. Jika nilai perusahaan kurang dari jumlah yang dijanjikan kepada 

pemegang surat hutang maka pemegang saham tidak mendapatkan apa-apa. 

2.6.2  Ukuran Nilai Perusahaan 
 Nilai perusahaan merupakan konsep penting bagi investor karena merupakan 

indikator bagaimana pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Dalam menilai 

nilai perusahaan dapat digunakan Tobin’s Q. James Tobin dalam Mishkin 
(2008:321) menjelaskan mengenai Tobin’s Q sebagai berikut : 

“Teori Tobin’s Q merupakan teori yang menjelaskan bagaimana 

kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian melalui 
pengaruhnya terhadap valuasi saham.” 
Tobin mendefinisikan q sebagai nilai pasar perusahaan dibagi dengan biaya 

penggantian modal (replacement cost of capital). Jika q tinggi, harga pasar 

perusahaan tinggi relatif terhadap biaya penggantian modal, dan modal pabrik dan 

peralatan baru adalah murah relatif terhadap nilai pasar perusahaan. Maka, 

perusahaan-perusahaan dapat menerbitkan saham dan mendapatkan harga saham 

yang tinggi relatif terhadap biaya dari fasilitas dan peralatan yang dibeli perusahaan 

tersebut. Pengeluaran investasi akan meningkat, karena perusahaan-perusahaan dapat 
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membeli banyak barang modal baru dengan hanya menerbitkan saham dalam jumlah 

yang sedikit. 

Sedangkan dengan q rendah, perusahaan-perusahaan tidak akan membeli 

barang modal baru karena nilai pasar perusahaan adalah rendah relatif terhadap biaya 

modal. Jika perusahaan ingin mendapatkan modal dengan q yang rendah, perusahaan 

tersebut dapat membeli perusahaan lain dengan murah daripada mendapatkan barang 

modal lama. Maka, pengeluaran investasi, yaitu pembelian barang modal baru akan 

rendah. Semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

prospek pertumbuhan yang baik (Sukamulja, 2004). Variabel perhitungan ini telah 

digunakan oleh Suranta dan Pratana (2003) serta Nurlela dan Islahudin (2008). 
Nilai perusahaan yang menggunakan rumus Tobin’s Q dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

= { + }
{ + }

 Dimana : 

 Q = Nilai Perusahaan 

 EMV = Nilai Pasar Ekuitas 

     (Closing Price x Outstanding Shares) 

 EBV = Nilai Buku dari Total Ekuitas 

     (Total Assets – Total Liabilities) 

 D = Nilai Buku dari Total Hutang 

2.7 Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, 
Kepemilikan Publik, dan Biaya Agensi terhadap Nilai Perusahaan 

2.7.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan 
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Jensen dan Meckling (1976)
mengatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting 
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dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang 

saham. 

Menurut Sujoko dan Ugy (2007), bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Demsetz dan Villalonga (2001) 
serta Wahyudi dan Hartini (2006) dalam Ariyanto dan Dhyah (2013) menyatakan 

bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sama 

halnya dengan Sofyaningsih dan Pancawati (2011) yang juga menyatakan bahwa 

Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.7.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan 
Menurut Wahidahwati (2002), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam 

pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan Komisaris). Pihak manajemen yang 

berlaku sebagai pemegang saham akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan, 

karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka nilai kekayaannya sebagai 

pemegang saham akan meningkat pula.

Penelitian Supriyanto dan Titik (2004) menunjukkan kepemilikan 

manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Ovtcharova 
(2003) juga menunjukkan dukungan tentang tingkat hasil jangka panjang dengan 

presentase kepemilikan saham oleh institusi. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian 

Sujoko dan Ugy (2007) dimana kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai perusahaan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rustendi (2008). Meskipun demikian, Shleifer dan Robert (1997) mengatakan 

bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif 

untuk memonitor. Ketika kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada 

kecenderungan akan terjadinya perilaku opportunistic manajer yang akan meningkat 

juga. Sehingga apabila manajemen memiliki kepemilikan saham yang tinggi maka 

akan membantu untuk meningkatkan nilai perusahaan.  
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2.7.3 Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Nilai Perusahaan 
Menurut Soegoto (2010:95) kepemilikan publik adalah kepemilikan oleh 

suatu unit atau badan pemerintah atas suatu organisasi. Kepemilikan publik berarti 

menjual saham perusahaan ke para investor dan membiarkan saham tersebut 

diperdagangkan di pasar saham. Setiap perusahaan yang go public secara periodik 

harus membuat laporan kepada Bursa Efek Indonesia, bisa saja per kuartal atau 

tahunan. Semua perusahaan go public harus transparan dan sangat mudah diketahui 

oleh para pemiliknya dari segi data dan manajemennya serta memiliki banyak 

tanggung jawab karena banyak pihak yang berkepentingan (Reinhart, 1999) dalam 

(Sirajudin, 2012). 
Penelitian yang dilakukan oleh Gang, Weiguo dan Jason (2003)

menyebutkan bahwa semakin tinggi kepemilikan publik, semakin tinggi tingkat 

dividen saham. Pasar percaya bahwa emiten yang mempunyai prospek baik yang 

mampu menghasilkan laba di masa depan saja yang dapat membayar dividen. Oleh 

karena pasar percaya bahwa pembayar dividen adalah perusahaan yang berprospek, 

maka mereka mereaksinya dengan prositif (Hartono, 2005:162). Hal ini berarti 

bahwa dengan meningkatnya dividen saham maka nilai perusahaan sebagai pembayar 

dividen pun akan meningkat.  Purba (2004) juga menemukan bahwa besarnya 

proporsi saham publik memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan. Ketika 

kinerja perusahaan meningkat maka akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang 

akan semakin meningkat juga (Pertiwi dan Ferry, 2012). 

2.7.4 Pengaruh Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan 
Di dalam perusahaan terdapat beberapa fungsi, antara lain fungsi pengelolaan 

dan fungsi kepemilikan. Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa pemisahan 

fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan sangat rentan dengan agency conflict 

(konflik kepentingan). Agency conflict inilah yang dapat menimbulkan biaya agensi, 

yaitu pemberian insentif layak kepada manajer serta biaya pengawasan untuk 

mencegah hazard.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mohammad (2006) menyebutkan 

bahwa salah satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan meningkatkan 

kepemilikan saham perusahaan dari dalam (insider ownership/kepemilikan 

manajerial), sedangkan menurut Wahyudi dan Hartini (2006) mengatakan bahwa 

semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan mengurangi biaya agensi. 

Berdasarkan hal tersebut diharapkan bahwa dengan berkurangnya biaya agensi maka 

nilai perusahaan akan meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fadah 
(2010) menyatakan bahwa biaya agensi (Agency Cost) tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

2.8   Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 
Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Sujoko dan 
Ugy 
(2007)  

Pengaruh 
Struktur 
Kepemilikan, 
Leverage,
Faktor Intern, 
dan Faktor 
Ekstern 
terhadap Nilai 
Perusahaan 
(Studi Empirik 
pada 
Perusahaan 
Manufaktur dan 
Non 
Manufaktur di 
Bursa Efek 
Jakarta) 

Kepemilikan 
Institusional, 
Kepemilikan 
Manajerial, Suku 
Bunga, Keadaan 
Pasar Modal, 
Pertumbuhan 
Pasar, 
Profitabilitas, 
Dividen, Ukuran 
Perusahaan, 
Pangsa Pasar 
Relatif, Leverage, 
Nilai Perusahaan 

Kepemilikan 
Institusional 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
Nilai Perusahaan, 
Kepemilikan 
Manajerial tidak 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan, 
Suku Bunga 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan, 
Keadaan Pasar Modal 
tidak berpengaruh 
terhadap Nilai 
Perusahaan, 
Pertumbuhan Pasar  
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No Peneliti Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

    berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan, 
Profitabilitas 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan, 
Dividen berpengaruh 
terhadap Nilai 
Perusahaan, Ukuran 
Perusahaan 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan, 
Pangsa Pasar relatif 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan, 
Leverage berpengaruh 
terhadap Nilai 
Perusahaan 

2 Supriyanto 
dan Titik 
(2004) 

Pengaruh 
Struktur 
Kepemilikan 
Manajerial dan 
Publik, Ukuran 
Perusahaan, 
EBIT/SALES, 
dan Total 
Debt/Total 
Assets terhadap 
Nilai 
Perusahaan 
yang telah Go 
Public dan 
Tercatat di BEJ

Kepemilikan 
Manajerial, 
Kepemilikan 
Publik, Ukuran 
Perusahaan, 
EBIT/SALES, 
Total Debt/Total 
Assets, Nilai 
Perusahaan 

Kepemilikan 
Manajerial 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan, 
Kepemilikan Publik 
tidak berpengaruh 
terhadap Nilai 
Perusahaan, 
EBIT/SALES 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan, 
Total debt/Total 
Assets berpengaruh 
terhadap Nilai 
Perusahaan 
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No Peneliti Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

3 Adnantara 
(2013) 

Pengaruh 
Struktur 
Kepemilikan 
Saham dan 
Corporate 
Social 
Responsibility 
pada Nilai 
Perusahaan 

Corporate Social 
Responsibility, 
Nilai Perusahaan, 
Kepemilikan 
Institusional, 
Kepemilikan 
Publik 

Kepemilikan 
Institusional dan 
Kepemilikan Publik 
berpengaruh terhadap 
CSR, CSR 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan, 
Kepemilikan Publik 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan 
secara tidak langsung, 
Kepemilikan 
Institusional 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan 
secara tidak langsung 

4 Purba 
(2004) 

Pengaruh 
Proporsi Saham 
Publik terhadap 
Kinerja 
Perusahaan 
(Studi pada 
Perusahaan 
yang Terdaftar 
di Bursa Efek 
Jakarta) 

Saham Publik, 
Kinerja 
Perusahaan 

Kepemilikan Publik 
berpengaruh terhadap 
Kinerja Perusahaan, 
Kepemilikan Publik 
berpengaruh terhadap 
ROI, Kepemilikan 
Publik berpengaruh 
terhadap Nilai 
Perusahaan secara 
tidak langsung 

5 Putri dan 
Mohammad 
(2006) 

Analisis 
Persamaan 
Simultan 
Kepemilikan 
Manajerial,  
Kepemilikan 

Kepemilikan 
Manajerial, 
Kepemilikan 
Institusional, 
Kebijakan  
Pengambilan 

Kepemilikan 
Institusional 
berpengaruh terhadap 
Kepemilikan 
Manajerial, 
Pengambilan Risiko 
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No Peneliti Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Institusional, 
Risiko, 
Kebijakan 
Hutang dan 
Kebijakan 
Dividen dalam 
Perspektif Teori 
Keagenan 

Risiko, Kebijakan 
Hutang, Kebijakan 
Dividen 

berpengaruh terhadap 
Kepemilikan 
Manajerial, Kebijakan 
Hutang berpengaruh 
terhadap Kepemilikan 
Manajerial, Kebijakan 
Hutang berpengaruh 
terhadap Kepemilikan 
Manajerial, 
Kepemilikan 
Manajerial tidak 
berpengaruh terhadap 
Kepemilikan 
Institusional, 
Pengambilan Risiko 
tidak berpengaruh 
terhadap Kepemilikan 
Institusional, 
Kebijakan Hutang 
tidak berpengaruh 
terhadap Kepemilikan 
Institusional, 
Kebijakan Dividen 
tidak berpengaruh 
terhadap Kepemilikan 
Institusional, 
Profitabilitas 
berpengaruh terhadap 
Kepemilikan 
Institusional, 
Kepemilikan 
Manajerial tidak 
berpengaruh terhadap 
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No Peneliti Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

    Pengambilan Risiko, 
Kepemilikan 
Institusional tidak 
berpengaruh terhadap 
Pengambilan Risiko, 
Kebijakan Dividen 
tidak berpengaruh 
terhadap Pengambilan 
Risiko, Kepemilikan 
Institusional 
berpengaruh terhadap 
Kebijakan Hutang, 
Pengambilan Risiko 
berpengaruh terhadap 
Kebijakan Hutang, 
Kepemilikan 
Manajerial 
berpengaruh terhadap 
Kebijakan Dividen, 
Pengambilan Risiko 
berpengaruh terhadap 
Kebijakan Dividen, 
Biaya Agensi 
berpengaruh secara 
tidak langsung 
terhadap Nilai 
Perusahaan melalui 
Kepemilikan Saham 

6 Gang, 
Weiguo, dan 
Jason (2003) 

Dividend 
Payment and 
Ownership 
Structure in 
China 

Kepemilikan 
Institusional, 
Kepemilikan 
Publik, Kas 
Dividen, Dividen  

Kepemilikan 
Institusional 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
Kas Dividen,  
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No Peneliti Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Saham Kepemilikan Publik 
berpengaruh negatif 
signifikan terhadap 
Dividen Saham. 
Hubungan antara 
kebijakan dividen dan 
struktur kepemilikan 
non-linear. 

7 Wahyudi dan 
Hartini 
(2006) 

Implikasi 
Struktur 
Kepemilikan 
terhadap Nilai 
Perusahaan: 
Dengan 
Keputusan 
Keuangan 
sebagai 
Variabel 
Intervening 

Kepemilikan 
Manajerial, 
Kepemilikan 
Institusional, 
Keputusan 
Investasi, 
Keputusan 
Keuangan, 
Kebijakan 
Dividen, Nilai 
Perusahaan 

Kepemilikan 
Manajerial 
berpengaruh terhadap 
Keputusan Investasi 
dan Keputusan 
Pendanaan, 
Kepemilikan 
Manajerial tidak 
berpengaruh terhadap 
Kebijakan Dividen, 
Kepemilikan 
Institusional tidak 
berpengaruh terhadap 
Keputusan Keuangan, 
Kepemilikan 
Institusional 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan, 
Keputusan Pendanaan 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan, 
Keputusan Investasi 
dan Kebijakan 
Dividen tidak 
berpengaruh terhadap  
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No Peneliti Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Nilai Perusahaan, 
Kepemilikan 
Manajerial 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan baik 
secara langsung 
maupun melalui 
Keputusan 
Pendanaan, Biaya 
Agensi berpengaruh 
terhadap Nilai 
Perusahaan secara 
tidak langsung 
melalui Kepemilikan 
Institusional 

8 Fadah (2010) Faktor Penentu 
Dividen dan 
Biaya Keagenan 
Serta 
Pengaruhnya 
pada Nilai 
Perusahaan 

Struktur 
Kepemilikan, 
Risiko, Free Cash 
Flow, Dividen, 
Biaya Agensi, 
Nilai Perusahaan, 
Konsistensi Model 

Struktur Kepemilikan 
tidak berpengaruh 
terhadap Dividen Kas, 
Struktur Kepemilikan 
tidak berpengaruh 
terhadap Biaya 
Agensi, Risiko tidak 
berpengaruh terhadap 
Dividen Kas, Risiko 
tidak berpengaruh 
terhadap Biaya 
Agensi pada era 
millenium dan 
berpengaruh terhadap 
Biaya Agensi sebelum 
era millenium, Risiko 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan,  
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No Peneliti Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Free Cash Flow tidak 
berpengaruh terhadap 
Dividen Kas, Free 
Cash Flow tidak 
berpengaruh terhadap 
Biaya Agensi, 
Dividen Kas 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan pada 
era millenium dan 
tidak berpengaruh 
terhadap Nilai 
Perusahaan sebelum 
era millenium, 
Dividen kas tidak 
berpengaruh terhadap 
Biaya Agensi, Biaya 
Agensi tidak 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan. 

9 Rustendi 
(2008) 

Pengaruh 
Hutang dan 
Kepemilikan 
Manajerial 
Terhadap Nilai 
Perusahaan 
pada 
Perusahaan 
Manufaktur 

Hutang, 
Kepemilikan 
Manajerial, Nilai 
Perusahaan 

Hutang berpengaruh 
terhadap Nilai 
Perusahaan, 
Kepemilikan 
Manajerial tidak 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan. 

10 Sofyaningsih 
dan 
Pancawati 
(2011) 

Struktur 
Kepemilikan, 
Kebijakan 
Dividen,  

Kepemilikan 
Manajerial, 
Kepemilikan 
Institusional,  

Kepemilikan 
Manajerial 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan,  
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No Peneliti Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

  Kebijakan 
Utang dan Nilai 
Perusahaan 

Kebijakan 
Dividen, 
Kebijakan Hutang, 
Ukuran 
Perusahaan, 
Pertumbuhan 
Perusahaan, 
Kinerja 
Perusahaan 

Kepemilikan 
Institusional tidak 
mempengaruhi Nilai 
Perusahaan, 
Kebijakan Hutang 
tidak mempengaruhi 
Nilai Perusahaan, 
Kebijakan Dividen 
tidak mempengaruhi 
Nilai Perusahaan, 
Ukuran Perusahaan 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan, 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan, 
Kinerja Perusahaan 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan. 

11 Aryanto dan 
Dhyah (2013)

Pengaruh 
Kepemilikan 
Manajerial, 
Institusional, 
dan CSR 
Terhadap Nilai 
Perusahaan 
Manufaktur di 
BEI 

Kepemilikan 
Manajerial, 
Kepemilikan 
Institusional, 
Corporate Social 
Responsibility

Kepemilikan 
Manajerial tidak 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan, 
Kepemilikan 
Institusional tidak 
berpengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan, 
CSR berpengaruh 
terhadap Nilai 
Perusahaan 


