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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Manajemen Keuangan 

Manajemen Keuangan sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan dalam 

menjalankan kegiatannya. Manajemen keuangan memiliki aktivitas yang luas 

dalam bidang keuangan karena setiap perusahaan membutuhkan manajemen 

keuangan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. 

2.1.1  Pengertian Manajemen Keuangan 

Menurut Husnan (2008:4) manajemen keuangan menyangkut kegiatan 

perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan dalam suatu 

organisasi. 

Menurut Martono dan Agus (2010:4) manajemen keuangan adalah segala 

aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, 

mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. 

Sedangkan menurut Kasmir (2010:5) manajemen keuangan adalah segala 

aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva 

dengan beberapa tujuan menyeluruh. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian manajemen keuangan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mendapatkan dana dan mengalokasikan dana tersebut secara 

efektif dan efisien dengan keuntungan yang optimal. 

2.1.2  Fungsi Manajemen Keuangan 

Menurut Sutrisno (2012:5) ada 3 fungsi utama dalam manajemen 

keuangan, antara lain sebagai berikut: 
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1. Keputusan investasi, yaitu masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang 

2. Keputusan pendanaan, pada keputusan ini manajer keuangan dituntut 

untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-

sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai 

kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. 

3. Keputusan dividen, dividen merupakan bagian keuntungan yang 

dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena 

itu dividen ini merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh 

pemegang saham.  

 

2.2  Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dapat memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari 

perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasional 

perusahaan yang akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas-

entitas di dalam perusahaan sendiri maupun entitas-entitas lain di luar perusahaan.  

2.2.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Sutrisno (2007:9) laporan keuangan disusun untuk menyediakan 

informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

(manajemen, pemilik, kreditor, investor, pemerintah dan pihak-pihak lainnya). 

Menurut Martono dan Agus (2010:51) laporan Keuangan (Financial 

Statement) merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan 

pada suatu saat tertentu. 

Sedangkan menurut Harahap (2009:105) laporan keuangan 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat 

tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim 

dikenal adalah neraca, laporan laba-rugi atau hasil usaha, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan. 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, laporan 

keuangan adalah suatu laporan yang dikeluarkan oleh perusahan untuk 

memberikan segala informasi mengenai keuangan perusahaan yang bermanfaat 

bagi perusahaan itu sendiri sebagai bahan evaluasi maupun bagi pihak diluar 

perusahaan yaitu investor sebagai bahan pertimbangan untuk menginvestasikan 

hartanya. 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dapat menyediakan informasi mengenai posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi banyak pihak. Tujuan dari 

penyusunan laporan keuangan menurut Kamir (2010:87) yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki 

perusahaan saat ini 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan saat ini 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan  yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu 

5. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, 

passiva, dan modal perusahaan 

6. Memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dalam suatu periode 

7. Memberikan informasi tentang catatan–catatan atas laporan keuangan 

8. Informasi keuangan lainnya. 

2.2.3  Jenis Laporan Keuangan 

Menurut Hanafi (2012:27) terdapat 3 jenis laporan keuangan yaitu: 

1. Neraca 

Neraca keuangan perusahaan mencoba meringkas kekayaan yang 

dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. 
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2. Laporan laba-rugi 

Laporan laba-rugi meringkas aktivitas perusahaan selama periode 

tertentu. 

3. Laporan aliran kas 

Laporan aliran kas meringkas aliran kas masuk dan keluar perusahaan 

untuk jangka waktu tertentu. Laporan kas diperlukan karena dalam 

beberapa situasi, laporan laba-rugi tidak cukup akurat menggambarkan 

kondisi keuangan perusahaan.  

 

2.3  Pasar Modal 

Pasar modal merupakan tempat penjualan efek yang mempertemukan 

antara investor dan emiten yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pasar modal 

merupakan tempat dimana perusahaan dapat memperoleh modal yang lebih besar 

dari masyarakat sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih 

besar dan meningkatkan pendapatan perusahaan.  

2.3.1  Pengertian Pasar Modal 

Menurut Sutrisno (2008:300) pasar modal adalah suatu sistem keuangan 

yang terorganisasi termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan semua 

lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga 

yang beredar. 

Menurut Latumaerissa (2011:353) pasar modal adalah pasar yang 

menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang relatif panjang, 

yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak 

alat-alat produksi dan akhirnya meningkatkan kegiatan perekonomian. 

Sedangkan menurut Fahmi dan Hadi (2011:41) pasar modal yaitu tempat 

dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi 

(bond) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan 

sebagai tambahan dana atau memperkuat dana perusahaan. 
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Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pasar 

modal adalah tempat menjual dan membeli saham dan obligasi dalam jangka 

waktu yang relatif panjang untuk yang memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kegiatan perekonomian perusahaan. 

2.3.2  Fungsi Pasar Modal 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:2) fungsi pasar modal adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha 

sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. 

2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan 

upaya diversifikasi. 

3. Menyediakan indikator utama (lending indicator) bagi tren ekonomi 

negara. 

4. Memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan hingga lapisan 

masyarakat menegah. 

5. Memungkinkan penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan 

profesionalisme serta penciptaan iklim berusaha yang sehat. 

6. Menciptakan lapangan kerja / profesi yang menarik. 

7. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan 

mempunyai prospek. 

8. Menjadi alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan 

dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, 

likuiditas, dan diversifikasi investasi. 

9. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses 

kontrol sosial. 

10. Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan dan 

pemanfaatan manajemen profesional. 

2.3.3  Instrumen Pasar Modal  

Instrumen pasar modal merupakan suatu bukti kepemilikan modal dari 

lembaga yang mengeluarkannya yang dapat diperjualbelikan. Pemegang 
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instrumen pasar modal mengharapkan memperoleh keuntungan dengan menahan 

instrumen tersebut. Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:2) instrumen 

yang diperdagangkan di pasar modal sebagai berikut: 

1. Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau 

badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas 

2. Obligasi adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit 

obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki 

kewajiban untuk membayar bunga secara berkala, dan kewajiban 

melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak 

pembeli obligasi tersebut 

3. Warran (Warrant) adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu 

dan harga yang sudah ditentukan 

4. Right adalah surat berharga yang memberikan hak kepada 

pemegangnya untuk menukarkan (exercise) menjadi saham biasa  

5. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat 

pemodal kecil dan pemodal yang memiliki banyak waktu dan keahlian 

untuk menghitung risiko atas investasi mereka 

6. Opsi (Option) merupakan sebuah kontrak antara dua pihak di mana 

pihak yang membeli kontrak disebut dengan taker mempunyai hak, 

tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu 

instrumen yang menjadi dasar dari kontrak tersebut 

7. Kontrak berjangka (futures) adalah kontrak untuk membeli atau 

menjual suatu underlying (dapat berupa indeks, saham, obligasi, dll) di 

masa yang akan datang 

Dengan demikian terlihat bahwa pasar modal di indonesia adalah tempat 

untuk melakukan transaksi jual beli dana dalam berbagai bentuk kepemilikan 

yang dapat dipilih oleh investor dalam alternatif investasinya terhadap suatu 

perusahaan. 
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2.3.3.1  Saham 

Salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal adalah 

saham. Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan 

yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau biasa yang disebut emiten. Saham 

menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah pemilik sebagian dari 

perusahaan itu. Dengan demikian jika seorang investor membeli saham, maka ia 

pun menjadi pemilik atau pemegang saham tersebut. 

Menurut Jogiyanto (2007:67) saham  merupakan suatu bentuk penjualan 

hak kepemilikan perusahaan kepada pihak lain.  

Menurut Rusdin (2008:68) saham merupakan sertifikat yang 

menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki 

hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa saham adalah bukti 

kepemilikan perusahaan yang merupakan hak atas aktiva dan aset perusahaan.  

1.  Jenis-jenis Saham 

Menurut Jogiyanto (2007:111) saham dapat dibagi menjadi 3 yaitu: 

A. Saham Preferen 

Merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan 

saham biasa. Seperti obligasi yang membayarkan bunga atas pinjaman, 

saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa deviden 

preferen. Dibandingkan saham biasa, saham preferen mempunyai 

beberapa hak, yaitu hak atas dividen tetap dan hak pembayaran terlebih 

dahulu jika terjadi likuidasi. Oleh karena itu, saham preferen dianggap 

mempunyai karakteristik di tengah-tengah antara obligasi dan saham 

biasa. 

B. Saham Biasa 

Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini 

biasanya dalam bentuk saham biasa (common stock). Sebagai pemilik 
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perusahaan, pemegang saham biasa mempunyai beberapa hak antara 

lain: 

a) Hak kontrol yaitu hak pemegang saham biasa untuk memilih 

pimpinan perusahaan. 

b) Hak menerima Pembagian Keuntungan yaitu hak pemegang saham 

biasa untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. 

c) Hak Preemptive yaitu hak pemegang saham untuk mendapatkan 

persentasi pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan 

tambahan lembar saham untuk tujuan melindungi hak kontrol dari 

pemegang saham lama dan melindungi harga saham lama dari 

kemerosotan nilai. 

2. Harga Saham 

Harga saham terbentuk dari proses awal permintaan dan penawaran 

terhadap saham itu sendiri yang tercantum pada laporan keuangan 

perusahaan. Penggunaan harga saham pada penelitian ini ialah harga 

saham yang terdapat pada laporan keuangan setelah penutupan harga di 

bursa efek. 

Menurut Rusdin (2008:66) harga saham ditentukan menurut hukum 

permintaan-penawaran atau kekuatan tawar-menawar. Makin banyak 

orang yang ingin membeli, maka harga saham tersebut cenderung bergerak 

naik. Sebaliknya, makin banyak orang yang ingin menjual saham, maka 

saham tersebut akan bergerak turun. 

Menurut Martono (2007:13) harga saham merupakan refleksi dari 

keputusan-keputusan investasi, pendanaan (termasuk kebijakan dividen) 

dan pengelolaan aset. 

Sedangkan menurut Sawidji Widoatmodjo (2005:56) harga pasar 

saham adalah harga jual dari investor yang satu kepada investor yang lain 

setelah saham tersebut dicatatkan di bursa, baik bursa utama maupun OTC 

(Over The Counter Market). 
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Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harga saham 

dapat terbentuk karena adanya proses permintaan dan penawaran atas 

suatu saham perusahaan.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham 

Menurut Arifin (2001:115-116) yang dikutip dari Sri Artatik (2007) 

pergerakan saham dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

A. Kondisi fundamental emiten 

Faktor fundamental merupakan faktor yang berhubungan dengan 

kondisi perusahaan yaitu kondisi manajemen organisasi sumber daya 

manusia, kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam kinerja 

keuangan perusahaan. Nilai fundamental merupakan nilai intrinsik dari 

suatu saham yang dianalisis dengan menggunakan analisis yang 

menggunakan data-data finansial yaitu data-data yang berasal dari 

laporan keuangan perusahaan, contohnya laba, dividend yang dibagi, 

penjualan dan sebagainya. 

B. Hukum permintaan dan penawaran 

Faktor hukum permintaan dan penawaran digunakan investor untuk 

mengetahui kondisi fundamental perusahaan dalam melakukan 

transaksi jual beli. Transaksi inilah yang akan mempengaruhi fluktuasi 

harga saham. Perlu diwaspadai juga bahwa kenaikan harga saham 

karena permintaan yang banyak atau penawaran yang sedikit tidak akan 

berlangsung terus sebab pada suatu titik harga akan terlalu mahal. 

C. Tingkat suku bunga 

Investor harus memperhatikan faktor suku bunga untuk mengetahui 

harapan hasil dari setiap investasi yang dilakukannya. Dengan adanya 

perubahan suku bunga, tingkat pengembalian hasil berbagai sarana 

investasi akan mengalami perubahan, ada yang cenderung naik dan ada 

pula yang cenderung turun. Bunga yang tinggi ini tentunya akan 

berdampak pada alokasi dana investasi para investor. Investor produk 

bank seperti deposito atau tabungan jelas lebih kecil resikonya jika 

dibanding dengan investasi dalam bentuk saham. Karena investor akan 
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menjual saham dan dananya akan ditempatkan di bank. Penjualan 

saham secara serentak ini akan berdampak pada penurunan harga saham 

secara signifikan. 

D. Valuta asing 

Dolar Amerika (US Dollar) merupakan mata uang kuat yang 

mempengaruhi nilai dari mata uang negara-negara lain. Sebagai contoh 

ketika suku bunga dolar Amerika naik, investor asing mengharapkan 

hal yang sama. Mereka akan berbondong-bondong menjual sahamnya 

untuk ditempatkan di bank dalam bentuk dolar, otomatis harga saham 

akan turun. 

E. Dana asing di Bursa 

Mengamati jumlah dana investasi asing merupakan hal yang penting, 

karena dengan semakin besarnya dana yang ditanamkan, hal ini 

menandakan bahwa kondisi investasi di Indonesia telah kondusif yang 

berarti pertumbuhan ekonomi tidak lagi negatif, yang tentu saja akan 

merangsang kemampuan emiten untuk mencetak laba. Sebaliknya, jika 

investasi asing berkurang, ada perkiraan bahwa mereka sedang ragu 

atas negeri ini, baik atas keadaan sosial politik maupun keamanannya. 

Jadi besar kecilnya investasi dana asing di bursa akan berpengaruh pada 

kenaikan atau penurunan harga saham. 

F. Indeks harga saham 

Kenaikan indeks harga saham gabungan sepanjang waktu tertentu, 

tentunya menandakan kondisi investasi dan perekonomian negara 

dalam keadaan baik. Sebaliknya jika turun berarti iklim investasi 

sedang buruk. Kondisi demikian akan mempengaruhi naik turunnya 

harga saham di pasar bursa. 

G. News dan Rumors 

Berita yang beredar di masyarakat yang menyangkut berbagai hal baik 

itu masalah ekonomi, sosial, politik, keamanan, hingga berita seputar 

reshuffle kabinet. Dengan adanya berita tersebut, para investor bisa 

memprediksi seberapa kondusif keadaan negeri ini sehingga kegiatan 

investasi bisa dilaksanakan. Ini akan berdampak pada pergerakan harga 
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saham di bursa. Begitu banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham, dalam penelitian ini akan difokuskan pada factor 

fundamental emiten sebagai pertimbangan utama dalam menanamkan 

saham. 

Bagi perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat (go public), 

indikator nilai perusahaan adalah harga saham yang diperjualbelikan di 

bursa efek. Meskipun 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). 

4. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh 

suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, 

yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan berjalannya 

perusahaan tersebut. 

Untuk mendapatkan nilai bagi perusahaan, manajer keuangan harus 

membuat keputusan investasi, keputusan pendanaan, serta keputusan 

dividen yang tepat. 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. Adapun pengertian nilai 

perusahaan menurut beberapa ahli seperti berikut: 

Menurut Ohlson dalam Setiaji (2011) nilai perusahaan menunjukkan 

nilai dari berbagai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk surat 

berharga yang dikeluarkannya. Nilai perusahaan tercermin pada data 

akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan. 
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Menurut Fuad et al (2006:23) nilai perusahaan merupakan harga jual 

perusahaan yang dianggap layak oleh calon investor sehingga ia mau 

membayarnya, jika suatu perusahaan akan dijual. 

Sedangkan menurut Salvatore (2005) nilai perusahaan merupakan 

persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga 

saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. 

Tujuan utama perusahaan menurut theory of the firm adalah untuk 

memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan (value of the firm). 

Nilai perusahaan yang akan digunakan dalam penelitian ini diukur 

dengan Price to Book Value (PBV). PBV mengukur nilai yang diberikan 

pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai 

sebuah perusahaan yang terus tumbuh (Brigham dalam Haryanti, 2015). 

PBV merupakan rasio antara harga saham terhadap nilai bukunya, yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

     
                                      

                                    
 

Wirawati (2008:94) mengemukakan bahwa PBV merupakan rasio 

untuk menentukan nilai intriksik saham, yang akan mempengaruhi 

keputusan investor untuk membeli atau menjual saham. PBV 

menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai 

perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. 

Perusahaan yang memiliki rasio PBV yang meningkat dari tahun ke 

tahunnya menggambarkan bahwa perusahaan tersebut berhasil 

menciptakan dan meningkatkan nilai perusahaan. Semakin tinggi rasio 

PBV dapat diartikan semakin tinggi suatu perusahaan dinilai oleh para 

investor dibandingkan dengan dana yang ditanamkan di perusahaan. 

Beberapa keunggulan dari PBV yaitu: 

1. Nilai buku mempunyai ukuran intuitif yang reletif stabil yang dapat 

diperbandingkan dengan harga pasar. Investor yang kurang percaya 

dengan metode discount cash flow dapat menggunakan PBV sebagai 

perbandingan. 
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2. Nilai buku memberikan standar akuntansi yang konsisten untuk semua 

perusahaan. PBV dapat diperbandingkan antara perusahaan-perusahaan 

yang sama sebagai petunjuk adanya under/over valuation. 

3. Perusahaan dengan negative earning yang tidak dapat dinilai dengan 

PER tetapi dapat dievaluasi dengan menggunakan PBV. 

 

2.4 Teori Agensi 

Teori Agensi berawal dari adanya penelitian oleh Jensen dan Meckling 

(1976) yang mengacu pada tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Pemegang saham sebagai pemilik 

perusahaan disebut principal. Principal akan menyerahkan kepada pihak yang 

dianggap profesional untuk mengelola perusahaan. Pihak profesional tersebut 

dalam perusahaan disebut sebagai manajemen atau dalam teori keagenan disebut 

dengan agent.  

Menurut Jensen dan Meckling dalam Nasser (2008) teori Agensi adalah 

sebuah kontrak yang dilakukan antara pihak prinsipal dengan agen dimana kedua 

belah pihak tersebut merupakan pemaksimum kesejahteraan. 

Menurut Eisenhardt dalam Borolla (2011) menerangkan ada tiga asumsi 

sifat dasar manusia yang dapat digunakan untuk menjelaskan agency theory, 

yaitu: 

1. Pada umumnya manusia mementingkan dirinya sendiri 

2. Daya pikir manusia memiliki keterbatasan terkait dengan persepsi masa 

depan 

3. Manusia selalu berusaha untuk menghindari resiko 

Tujuan yang diinginkan oleh principal adalah memperoleh laba sedangkan 

agent akan mempunyai kecenderungan untuk memperoleh laba yang sebesar-

besarnya dengan biaya yang kecil, karena manajemen tidak menyukai resiko. 

Konflik keagenan (agency conflict) timbul apabila agen tidak bertindak atau 

mengambil keputusan yang tidak memaksimalkan kesejahteraan pemegang 

saham.  Untuk mengurangi adanya konflik agensi yang mendorong agency cost 
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maka salah satu alternatif yang diambil oleh perusahaan adalah dengan 

meningkatkan pendanaan melalui hutang.  

Berbagai cara dilakukan untuk mengurangi agency problem. Beberapa 

diantaranya adalah dengan meningkatkan peran outsider dalam monitoring 

perusahaan, keberadaan atau eksistensi kepemilikan manajerial, peningkatan 

pembayaran dividen, dan pendanaan melalui utang (Crutchley, et. al dalam 

Mursalim, 2009). 

2.4.1  Agency Cost 

Permasalahan yang merupakan akibat dari perbedaan kepentingan antara 

manajer dengan pemegang saham disebut dengan agency problem. Masalah 

keagenan menimbulkan pengeluaran perusahaan untuk mencegah pihak 

manajemen perusahaan melakukan penyalahgunaan wewenang untuk 

mengutamakan kepentingannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme 

pengawasan atau pemantauan untuk meminimumkan konflik kepentingan antara 

manajer dengan pemegang saham. Dimana biaya yang harus dikeluarkan pemilik 

untuk mengawasi dan memonitor kinerja manajemen sehingga mereka bekerja 

untuk kepentingan perusahaan disebut dengan agency cost. 

Penyebab konflik antara pemilik dengan manajer diantaranya adalah 

membuat keputusan yang berkaitan dengan aktivitas penggunaan dana dan 

pencairan dana. Pada dasarnya manajer yang bukan sebagai pemilik atau 

persentase kepemilikannya kecil cenderung mencari dana dengan mengedarkan 

saham baru (right issue). Manajer berharap dengan semakin besar dana yang 

diperoleh perusahaan maka semakin besar pula insentif yang didapatkan. 

Sebaliknya pemilik cenderung memenuhi sumber dana dari hutang, dengan 

adanya perlindungan pajak atas bunga, pemilik berharap pendapatan sahamnya 

semakin tinggi. Untuk mengurangi masalah agensi dan untuk meyakinkan 

manajer bekerja dengan baik untuk kepentingan pemegang saham, maka para 

pemegang saham harus mengeluarkan biaya agensi (agency cost). 
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2.4.1.1 Pengertian Agency Cost  

Williandri (2011:96) mendefinisikan agency cost sebagai biaya yang 

berkaitan dengan pemantauan tindakan manajemen guna menjamin agar tindakan 

tersebut konsisten dengan kesepakatan kontrak diantara manajer, pemegang 

saham, dan kreditor. 

Menurut Bezooyen dalam Moeljadi (2006:4) agency cost dikeluarkan agar 

pihak yang diberi wewenang dapat bertindak sesuai keinginan pemilik, biaya-

biaya agensi tersebut yaitu seperti pengeluaran untuk melakukan pengawasan 

(monitoring cost), biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mencegah agar 

tindakan manajer tetap sesuai dengan kepentingannya. 

Menurut Jensen dan Meckling dalam Paulus Basuki (2013) agency cost  

muncul ketika kepentingan agent (manager perusahaan) tidak sesuai dengan 

kepentingan principal (pemilik perusahaan) dan mempengaruhi pilihan dalam 

tugas, kelalaian, serta  keputusan manajer berdasarkan kepentingan sendiri 

maupun keputusan pembentengan (entrenchment) yang berarti mengurangi 

kesejahteraan prinsipal juga  

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa agency cost 

adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengawasi tindakan 

manajemen agar bertindak sesuai perjanjian dengan perusahaan.  

2.4.1.2  Jenis Agency Cost 

Menurut Jensen dan Meckling dalam Paulus Basuki (2013)  terdapat 3 

jenis biaya keagenan (agency cost), yaitu: 

1. Monitoring cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk 

melakukan pemantauan terhadap perilaku agen, seperti melalui budget 

restriction, compensation policies, dan biaya audit (audit fee).  

2. Bonding cost adalah biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk menjamin 

agar agen tidak akan melakukan tindakan tertentu yang akan merugikan 

prinsipal.  
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3. Residual loss adalah penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun 

agen setelah adanya agency relationship. 

2.4.1.3  Monitoring Cost 

Agency cost merupakan biaya yang ditanggung oleh pemegang saham 

untuk mendorong manajer dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham 

daripada berperilaku memetingkan diri sendiri. Ukuran biaya agensi dalam 

penelitian ini menggunakan ukuran proksi dari monitoring cost dengan 

membandingkan operation expense dengan net sales (Riantani dan Faizal, 

2012). Biaya agensi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

                
                 

         
 

 

2.4.1.4 Faktor Yang Mengurangi Agency Cost 

Menurut Bathala,et.al (1994) cara yang dapat ditempuh mengurangi biaya 

keagenan (agency cost) dapat dilakukan beberapa cara yaitu dengan peningkatan 

insiders ownership, meningkatkan dividend payout ratio, meningkatkan 

pendanaan melalui hutang yang akan menurunkan besarnya konflik antara 

pemegang saham dengan manajemen, dan meningkatkan institusional ownership 

sebagai monitoring agent. 

1. Struktur Kepemilikan  

Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari pemegang 

saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada 

manajer. Struktur kepemilikan perusahaan dapat timbul akibat adanya 

perbandingan antara jumlah pemilik saham dalam sebuah perusahaan. 

Struktur kepemilikan mencerminkan proporsi kepemilikan perusahaan.   

Menurut Sugiarto (2009:59) struktur kepemilikan (ownership 

structure) adalah struktur kepemilikan saham, yaitu perbandingan jumlah 

saham yang dimiliki oleh orang dalam (Insiders) dengan jumlah saham 

yang dimiliki investor. Atau dengan kata lain struktur kepemilikan saham 

adalah proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen 
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dalam kepemilikan saham perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya, 

suatu perusahaan diwakili oleh direksi (agents) yang ditunjuk oleh 

pemegang saham (principal)”. 

Struktur kepemilikan terbagi kedalam beberapa jenis. Struktur 

kepemilikan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik.  

A. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan oleh pihak institusi 

lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan 

institusional terdiri dari perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, 

dan kepemilikan institusi lain.  

Menurut Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh (2008) 

kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan 

pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu 

menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang 

diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat 

dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap 

tindakan manipulasi laba. 

Menurut Solomon dalam Yuniningsih (2010) pengaruh investor 

institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat 

penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan 

manajemen dengan pemegang saham. 

Sedangkan menurut Tarjo (2008) Kepemilikan institusional adalah 

kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti 

perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi 

lainnya. 

Menurut definisi dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepemilikan institusional merupakan kepemilikan atas perusahaan oleh 
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institusi-institusi lain berdasarkan saham yang beredar yang 

diperhitungkan per periode waktu, kepemilikan institusional memiliki 

peran yang sangat penting bagi perusahaan, karena dapat mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen 

perusahaan.   

Semakin tingginya tingkat kepemilikan institusional dalam suatu 

perusahaan akan mendorong semakin besarnya pengawasan oleh institusi 

tersebut terhadap kinerja manajemen sehingga dapat mengurangi perilaku 

opportunistic manajer yang pada akhirnya akan menjamin peningkatan 

kemakmuran para pemegang saham. Wening (2009) menyebutkan bahwa 

semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar 

pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai 

perusahaan. Secara ideal saham yang memiliki rekor bagus dimiliki oleh 

tiga hingga sepuluh investor institusional (Purnomo dan Maxi, 2008:50) 

Penelitian yang dilakukan oleh Smith 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 agency dapat dikurangi dan nilai perusahaan akan 

meningkat sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan pemilik saham.  

B. Ukuran Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Institusional diukur sesuai persentase kepemilikan saham 

oleh institusi perusahaan (Haruman, 2008). Kepemilikan institusional 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

                              
                                         

           
 

C. Kelebihan Kepemilikan Institusional 

Menurut Permanasari (2010), kepemilikan institusional memiliki 

beberapa kelebihan yaitu antara lain: 

a) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga 

dapat menguji keandalan informasi. 
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b) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih 

ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. 

Semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan 

untuk mengawasi manajemen maka akan semakin besar dorongan untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan karena adanya peningkatan kinerja 

perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen 

perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk 

menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham 

(Solomon dalam Yuniningsih, 2010). 

1. Leverage 

Keputusan pembiayaan merupakan alternatif sumber dana yang akan 

digunakan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Struktur pembiayaan 

perusahaan dapat dikatakan menggunakan hutang jika perusahaan 

menggunakan pinjaman sebagai sumber pembiayaan selain dari modal 

sendiri.   

A. Pengertian Leverage 

Menurut Wild, Subramanyan, dan Hasley (2008:213) Motivasi utama 

perusahaan memperoleh pendanaan usaha melalui utang adalah potensi 

biaya yang lebih rendah. 

Menurut Munawir dalam Borolla (2011) Rasio leverage merupakan 

rasio yang digunakan untuk menunjukkan sampai sejauh mana hutang-

hutang perusahaan dapat ditutup atau dibayar dengan menggunakan modal 

yang dimiliki. 

Sedangkan menurut Horne dan Wachowicz (2007:187) Penggunaan 

leverage dimaksudkan untuk meningkatkan (lever up) profitabilitas. Istilah 

lever diambil dari pengungkit mekanis yang membuat kita mampu 

mengangkat beban lebih daripada bila kita melakukannya sendiri. 
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Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa leverage 

adalah sumber dana yang berasal dari pihak luar dan perusahaan harus 

menanggung bunga dari pinjaman dana tersebut.  

Menurut Bringham dan Houston (2006:101) menyebutkan terdapat 

tiga implikasi dalam leverage, yaitu:  

a) Dengan memperoleh dana melalui hutang, para pemegang saham 

dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut 

dengan sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan. 

b) Kreditor akan melihat pada ekuitas, atau dana yang diperoleh sendiri, 

sebagai suatu batas keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi dari 

jumlah modal yang diperoleh dari pemegang saham, maka semakin 

kecil resiko yang harus dihadapi oleh kreditor. 

c) Jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang di danai 

dengan dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang 

dibayar, maka pengembalian modal pemilik akan diperbesar. 

B. Jenis – Jenis Leverage 

Ada tiga jenis Leverage yaitu: Operating Leverage, Financial Leverage 

dan Total Leverage atau Kombinasi Leverage.   

a) Operating Leverage  

Leverage operasi (Operating Leverage) timbul akibat adanya beban-

beban tetap yang ditanggung dalam operasional perusahaan. Beban – 

beban tetap operasional tersebut misalnya biaya depresiasi / 

penyusutan atas aktiva tetap yang dimilikinya.  

b) Financial Leverage 

Financial Leverage timbul karena adanya kewajiban – kewajiban 

finansial yang sifatnya tetap (fixed financial charger) yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan. Kewajiban – kewajiban finansial yang 

tetap ini tidaklah berubah dengan adanya perubahan tingkat EBIT 

dan harus dibayar tanpa melihat sebesar apapun tingkat EBIT yang 

dicapai perusahaan.  
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c) Kombinasi Leverage 

Kombinasi leverage terjadi apabila perusahaan memiliki baik 

Leverage operasi maupun Leverage Keuangan dalam usahanya 

untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Leverage 

operasi menyebabkan kenaikan atau penurunan yang besar pada laba 

operasi (EBIT) disebabkan pada perubahan pada tingkat penjualan. 

C. Ukuran Kebijakan Hutang 

Di dalam penelitian ini ukuran kebijakan hutang yang digunakan adalah 

dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio 

merupakan salah satu rasio pengelolaan modal yang mencerminkan 

kemampuan perusahaan untuk membiayai usaha dengan pinjaman yang 

diberikan oleh pemegang saham. Menurut Sutrisno (2012:218) definisi 

Debt to Equity Ratio merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki 

perusahaan dengan modal sendiri. 

Menurut Kasmir (2010:124) rasio ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

                     
          

            
      

Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh pihak 

luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. 

Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan hutang akan diambil 

dari laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari 

pendapatan untuk keperluan tersebut. Sehingga hanya sebagian kecil saja 

dari pendapatan yang dibayarkan untuk dividen  

3. Dividen 

Dividen adalah proporsi pembagian laba yang diperoleh perusahaan 

yang akan dibagikan kepada pemegang saham perusahaan. Apabila 

perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar maka ada kemungkinan 

pemegang saham akan menikmati keuntungan dalam bentuk dividen yang 

besar pula. Dividen diartikan sebagai pembagian laba kepada pemegang 
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saham perusahaan sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh 

masing-masing pemilik.  

Pengertian dividen menurut Jamie Pratt (2011:561) adalah distribusi 

uang tunai, properti, atau saham kepada pemegang saham sebuah 

perusahaan. Mereka dinyatakan oleh resolusi resmi dewan direksi 

korporasi (biasanya triwulan), dan jumlahnya biasanya diumumkan pada 

basis per-saham. 

Sedangkan menurut Nikiforos K. Laopodis (2013:300) dividen adalah 

pembayaran tunai yang dibayarkan oleh perseroan kepada pemegang 

saham. Di Amerika Serikat, dividen diijinkan dan biasanya dibagikan pada 

triwulanan berdasarkan kebijaksanaan dewan direktur perusahaan. Dividen 

itu merepresentasikan pemegang saham terhadap penerimaan 

pengembalian langsung atau tidak langsung atas investasi mereka di 

perusahaan.  

A. Kebijakan Dividen 

Menurut Husnan (2013) Kebijakan dividen adalah keputusan yang 

berkaitan dengan penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang 

saham dan laba tersebut dibagi sebagai dividen atau laba ditahan untuk 

diinvestasikan kembali. 

Menurut Martono dan Harjito (2007:253) Kebijakan dividen ( dividen 

policy) merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada 

akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen 

atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di 

masa yang akan datang.   

Sedangkan menurut Bringham dan Houston (2011) Kebijakan dividen 

optimal adalah kebijakan dividen yang menghasilkan keseimbangan antara 

dividen saat ini, pertumbuhan di masa depan, dan memaksimalkan harga 

saham perusahaan. 



35 

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan dividen adalah kebijakan yang dilakukan perusahaan atas laba 

yang didapatkan apakah akan disimpan sebagai laba ditahan atau 

dibagikan sebagai dividen yang bisa membuat investor lebih tertarik 

menanamkan modalnya di perusahaan.  

B. Faktor – Faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen 

Menurut Van Hore dan John M. Achowicz (2007: 280) menyatakan 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu: 

a) Aturan – aturan Hukum  

Hukum badan perusahaan memutuskan legalitas distribusi apa pun 

kepada para pemegang saham biasa perusahaan. Aturan – aturan 

hukum ini berkaitan dengan penurunan nilai modal, insolvensi 

(kebangkrutan), dan penahanan laba yang tidak dibenarkan. 

b) Kebutuhan Pendanaan Perusahaan  

Menentukan arus kas dan posisi kas perusahaan yang akan terjadi di 

tengah ketiadaan perubahan kebijakan dividen. Selain melihat 

perkiraan hasil, harus dipertimbangkan juga risiko bisnis agar bisa 

mendapatkan kisaran hasil arus kas yang mungkin terjadi 

c) Likuiditas 

Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam 

banyak keputusan dividen. Karena dividen menentukan arus kas 

keluar, semakin besar posisi kas dan keseluruhan likuiditas 

perusahaan, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen. 

d) Kemampuan untuk meminjam  

Posisi yang likuid tidak hanya merupakan cara untuk memberikan 

fleksibilitas keuangan dan melindungi dari ketidakpastian. Jika 

perusahaan memiliki kemampuan untuk meminjam dalam jangka 

waktu yang relatif singkat, maka dapat dikatakan perusahaan 

tersebut fleksibel secara keuangan. 
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e) Batasan – batasan dalam kontrak utang 

Syarat perjanjian utang (convenant) sebagai pelindung dalam 

kesepakatan obligasi atau perjanjian peminjam sering kali meliputi 

batasan untuk pembayaran dividen. Batasan tersebut ditentukan oleh 

pihak pemberi pinjaman untuk menjaga kemampuan perusahaan 

membayar hutang. 

f) Pengendalian 

Jika suatu perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang cukup 

besar, maka perusahaan perlu mengumpulkan modal di kemudian 

hari melalui penjualan saham agar dapat membiayai berbagai 

peluang investasi yang menguntungkan. Berdasarkan situasi 

semacam ini, pihak yang memiliki kendali atas perusahaan 

(controlling interest ) dapat terdilusi jika pemegang saham mayoritas 

tidak dapat memesan saham tambahan. 

C. Ukuran Kebijakan Dividen 

Ukuran kebijakan dividen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Dividen Payout Ratio, yang merupakan  presentase dari laba yang akan 

dibayarkan kepada pemegang saham. Menurut Sartono 

(2005:75)Dividend Payout Ratio adalah persentase laba yang dibayarkan 

dalam bentuk dividen, atau ratio antara laba yang dibayarkan dalam bentuk 

dividen dengan total laba yang tersedia bagi pemegang saham.  

Perhitungan Kebijakan Deviden: 

                      (   )  
                  

                 
 

Dimana: 
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2.5  Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang melandasi penelitian 

ini yang tercantum pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Sumber 

1 Paulus Basuki 

Hadiprajitno 

(2013) 

Struktur Kepemilikan, 

Mekanisme Tata 

Kelola Perusahaan 

dan Biaya Keagenan 

di Indonesia. (Studi 

Empirik pada 

Perusahaan di BEI) 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap biaya 

keagenan. 

Jurnal Akuntansi, 

Auditing & Bisnis 

Volume 9/No. 2/Mei 

2013 : 97 – 127. 

2 Khaira Amalia 

Fachrudin 

(2011) 

Analisis Pengaruh 

Struktur Modal, 

Ukuran Perusahaan, 

dan Agency Cost 

Terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Hasil penelitian 

menyimpulkan struktur 

modal yang di 

proksikan dengan rasio 

hutang (DER) 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

agency cost. 

Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan, VOL. 13, 

NO. 1, MEI 2011: 

37-46 

3 Isti Fadah 

(2013) 

Pengaruh Dividen 

dan Biaya Keagenan 

terhadap Nilai 

Perusahaan (Model 

Komparatif pada 

Perusahaan yang 

Menerapkan 

Corporate 

Governance dengan 

Intensitas Tinggi dan 

Rendah) 

Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa 

variabel biaya 

keagenan berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Jurnal Aplikasi 

Manajemen | 

Volume 11 | Nomor 

2 | Juni 2013 

4 Claire E. 

Crutchleya, 

Marlin R.H. 

Jensena, Jr.a, 

Jennie E. 

Raymondb 

(2000) 

Agency problems and 

the simultaneity of 

financial decision 

making The role of 

institutional 

ownership 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

biaya agensi (agency 
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Pada tabel 2.1 dapat dilihat paparan penelitian terdahulu yang telah 

dibuktikan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terdahulu sejalan 

dengan penelitian yang akan dilakukan dan penelitian dengan variabel yang akan 

dikaji dalam penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga 

penelitian dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agency 

Cost dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan Pada Industri 

Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-

2014” ini merupakan karya peneliti sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari 

hasil karya penelitian lain. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran  

Sebagian besar perusahaan menyerahkan pengelolaan keuangannya 

kepada manajer. Manajer merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham 

untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham, oleh karena itu manajer harus 

mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham, akan 

tetapi terkadang manajer melakukan tindakan yang merugikan pemegang saham 

dan cenderung mementingkan kepentingan pribadi. Agency conflict timbul karena 

adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, manajer 

cenderung bertindak untuk mementingkan kepentingan pribadi dan bukan untuk 

mensejahterakan kepentingan pemegang saham.  
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Salah satu penyebab konflik antara pemilik dan manajer adalah kelebihan 

aliran kas, manajer cenderung lebih menyukai berinvestasi dengan resiko yang 

rendah, seabaliknya pemegang saham leih menyukai investasi yang beresiko.  

Agency Conflict yang terjadi pada suatu perusahaan akan mempengaruhi kinerja 

perusahaan dalam kegiatan bisnisnya dan dapat merugikan kedua belah pihak 

Masalah keagenan  dapat menimbulkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk mencegah manajemen melakukan penyalahgunaan wewenang 

demi mengutamakan kepentingannya sendiri. Biaya yang harus dikeluarkan 

pemilik untuk mengawasi dan memonitor kinerja manajemen sehingga mereka 

bekerja untuk kepentingan perusahaan disebut dengan agency cost. 

Menurut Williandri (2011:96) agency cost merupakan: 

“Agency cost adalah biaya yang berkaitan dengan pemantauan 

tindakan manajemen guna menjamin agar tindakan tersebut 

konsisten dengan kesepakatan kontrak diantara manajer, pemegang 

saham, dan kreditor.”  

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengurangi biaya agensi seperti meningkatkan kepemilikan manajerial, 

meningkatkan kepemilikan institusional, meningkatkan penggunaan hutang, dan 

membagikan dividen kepada para pemegang saham.  

Kepemilikan saham oleh pihak institusional memiliki arti penting dalam 

memonitor manajemen. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut 

akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikansi 

kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi 

mereka yang cukup besar daam pasar modal. Menurut Tarjo (2008) kepemilikan 

institusional adalah: 

“Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu 

perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya”. 

Selain itu cara untuk mengurangi agency cost dengan meningkatkan 

pendanaan melalui hutang (leverage). Rasio leverage dapat diartikan sebagai 
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gambaran kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang 

mempunyai beban tetap (fixed asset fund) untuk memperbesar tingkat penghasilan 

bagi para pemilik perusahaan. Rasio leverage menunjukkan seberapa jauh 

perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan 

yang digambarkan oleh modal (equity). Dalam Penelitian ini rasio leverage diukur 

menggunakan Debt to Equity Ratio. Pengertian debt to equity ratio Menurut 

Sutrisno (2012:218) yaitu: 

“Debt to Equity Ratio merupakan imbangan antara hutang yang 

dimiliki perusahaan dengan modal sendiri”. 

Menurut Kasmir (2010:124) rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

                     
          

            
      

DER mengukur perbandingan antara dana yang disediakan oleh pemilik 

atau manajemen perusahaan yang berasal dari kreditur perusahaan. Hal ini akan 

mengakibatkan terjadinya: 1) Para kreditur akan melihat modal sendiri perusahaan 

atau dana yang disediakan oleh pemilik untuk menentukan besarnya safety 

margin. 2) Dengan mencari dana yang berasal dari hutang, pemilik memperoleh 

manfaat dalam mempertahankan kendali perusahaan dengan investasi yang 

terbatas. 3) Jika perusahaan memperoleh hasil yang lebih besar daripada dana 

yang dipinjam hasil pengembalian untuk para pemilik saham akan meningkat. 

Salah satu kebijakan yang harus diperhatikan perusahaan adalah kebijakan 

dividen, karena investor akan tertarik menanamkan modalnya apabila perusahaan 

membagikan dividen kepada investor. Menurut Martono dan Harjito (2007:253) 

mendefinisikan: 

“Kebijakan dividen (dividend policy) merupakan keputusan apakah 

laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan 

kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan 

untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang 

akan datang”. 

Manajer keuangan harus dapat memilih keputusan yang dilihat paling tepat 

agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat diuur 
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menggunakan price to book value (PBV). PBV menunjukkan tingkat kemampuan 

perusahaan menciptakan niai relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. 

Pengertian PBV menurut Wirawati (2008:94) mengemukakan bahwa:  

“PBV merupakan rasio untuk menentukan nilai intriksik saham, yang akan 

mempengaruhi keputusan investor untuk membeli atau menjual saham”. 

Perusahaan yang memiliki rasio PBV yang meningkat dari tahun ke tahun 

berarti perusahaan tersebut berhasil menciptakan dan meningkatkan nilai 

perusahaan. Semakin tinggi rasio PBV dapat diartikan semakin tinggi suatu 

perusahaan dinilai oleh para investor dibandingkan dengan dana yang telah 

ditanamkan diperusahaan. 

2.6.1  Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agency Cost 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi, dan kepemilikan institusi lainnya (Tarjo, 2008). Biaya agensi dapat 

diminimalisir dengan meningkatkan kepemilikan institusional , semakin tingginya 

kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal 

terhadap manajer dalam mengambil keputusan serta akan menggurangi tindakan 

opportunistic yang dilakukan oleh manajer. Selain itu pengaruh investor 

institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta 

penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan antara manajer 

dengan pemegang saham (Solomon dalam Yuningsih, 2010) 

2.6.2  Pengaruh Leverage Terhadap Agency Cost 

Wild, Subramanyan, dan Hasley (2008:213) menyatakan bahwa 

motivasi utama perusahaan memperoleh pendanaan usaha melalui utang adalah 

potensi biaya yang lebih rendah . Hutang merupakan salah satu sumber 

pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai 

kebutuhan operasionalnya yang memberikan dampak pada pendisiplinan manajer 

agar mengoptimalkan penggunaan dana yang ada.  
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Perusahaan yang menggunakan hutang dapat mengurangi adanya biaya 

agensi, dengan semakin meningkatnya penggunaan hutang akan mendorong 

manajer bekerja lebih keras untuk meningkatkan laba sehingga dapat memenuhi 

kewajibannya dalam membayar hutang dan beban bunga. 

2.6.3  Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Agency Cost 

Pada dasarnya, laba bersih perusahaan dapat dibagikan kepada pemegang 

saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk membiayai 

investasi perusahaan. Kebijakan dividen berkaitan dengan kebijakan mengenai 

seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan akan didistribusikan kepada 

pemegang saham (Sofyaningsih dan Hardiningsih, 2011). Investor akan melihat 

kenaikan dividen sebagai sinyal positif atas prospek perusahaan di masa depan, 

sehinga investor tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut. 

Semakin tingginya pembagian dividen yang dilakukan perusahaan dapat 

mengurangi agency cost, karena pembagian dividen yang besar dapat mengurangi 

laba ditahan sehingga dapat membuat perusahaan menggunakan dana eksternal. 

Penambahan dana eksternal menyebabkan kinerja manajer dapat diawasi oleh 

pihak pemberi dana sehingga manajer akan melakukan tindakan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan perusahaan.  

2.6.4  Pengaruh Agency Cost Terhadap Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan atau dikenal juga dengan istilah firm value, merupakan 

konsep yang penting bagi investor, karena firm value merupakan indikator bagi 

pasar untuk dapat menilai suatu perusahaan secara keseluruhan (Nurlela dan 

Ishaluddin, 2008). 

Seorang manajer harus mengambil keputusan yang baik agar dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Agency cost yang rendah dapat meningkatkan 

nilai perusahaan, karena investor menggangap bahwa perusahaan tersebut dapat 

meminimalisir konflik yang ada diantara manajer dan pemegang saham sehingga 

kinerja perusahaan dapat meningkat. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur 

menggunakan price to book value, karena semakin tinggi rasio PBV dapat 
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diartikan semakin tinggi suatu perusahaan dinilai oleh para investor dibandingkan 

dengan dana yang telah ditanamkan diperusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebuah kerangka pemikiran 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat ditarik sebuah hipotesis. 

Hipotesis merupakan dugaan sementara, yaitu suatu pernyataan yang 

kedudukannya belum sekuat proporsi atau dalil.  Menurut Zulganef (2008:46) 

pengertian hipotesis yaitu: 
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“Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban terhadap masalah 

penelitian yang dibuat berdasarkan kerangka pemikiran sementara 

dari suatu permasalahan yang harus dibuktikan kebenarannya”. 

Berdasarkan uraian di atas mana penulis menetapkan suatu dugaan atau 

hipotesis yaitu: 

Ho1  = Tidak terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, 

Kebijakan Dividen terhadap Agency Cost secara simultan pada 

industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2010-2014. 

Ha1  = Terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, 

Kebijakan Dividen terhadap Agency Cost secara simultan pada 

industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2010-2014. 

Ho2  = Tidak terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, 

Kebijakan Dividen terhadap Agency Cost secara parsial pada 

industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2010-2014. 

Ha2  = Terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, 

Kebijakan Dividen terhadap Agency Cost secara parsial pada 

industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2010-2014. 

Ho3  = Tidak terdapat pengaruh Agency Cost terhadap Nilai 

Perusahaan pada industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. 

Ha3  = Terdapat pengaruh Agency Cost terhadap Nilai Perusahaan 

pada industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2010-2014. 

 


