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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Pengaturan 

dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi 

manajemen itu sendiri. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan suatu organisasi. 

Terdapat beberapa pengertian manajemen yang telah ada sebelumnya oleh 

para ahli. Berikut ini pengertian manajemen menurut Choliq (2011:3): 

“Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber 

daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan.”  

Menurut Atik dan Ratminto (2012:1) menyatakan bahwa: 

“Manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, penyusunan, dan pengawasan 

daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu.” 

Sedangkan menurut Hasibuan (2012:1) yaitu: 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”  

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

adalah suatu proses untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan 

mengendalikan untuk mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien. 

 

2.2  Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan adalah salah satu fungsi operasional perusahaan 

yang sangat penting di samping fungsi operasional lainnya seperti manajemen 

pemasaran, manajemen operasi dan lain sebagainya. Manajemen keuangan 
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membicarakan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik 

oleh individu, perusahaan maupun pemerintah. 

2.2.1 Pengertian 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. 

Menurut Kamaludin (2011:1) manajemen keuangan adalah: 

“Upaya untuk mendapatkan dana dengan cara yang paling 

menguntungkan serta mengalokasikan dana secara efisien dalam 

perusahaan sebagai sarana untuk mencapai sasaran bagi pemegang 

saham.” 

Menurut Horne dan Wachowicz (2012:2) mendefinisikan sebagai 

berikut: 

“Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, 

dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum.” 

Sedangkan menurut Fahmi (2011:12) adalah sebagai berikut: 

“Suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, 

pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang 

dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.” 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

keuangan adalah aktivitas yang dilakukan oleh manajer untuk memperoleh dana 

dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien. 

 

2.2.2  Fungsi Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan memiliki aktivitas yang luas dalam bidang keuangan 

karena setiap perusahaan pasti membutuhkan seorang manajer keuangan yang 

menangani fungsi-fungsi keuangan. Fungsi manajemen keuangan merupakan 

fungsi utama yang sangat penting dalam perusahaan di samping fungsi-fungsi 

lainnya.  

Berikut ini 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan  menurut Sutrisno 

(2012:5), 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. 

 

2.2.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang 

digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian keefisienan keputusan 

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 manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan karena dapat meningkatkan kemakmuran para pemilik perusahaan 

(pemegang saham). 

 Menurut Horne dan Wachowicz (2012:4) tujuan manajemen keuangan 

adalah: 

“Memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan yang ada saat 

ini.” 

 Jadi dapat disimpulkan tujuan manajemen keuangan yang dilakukan oleh 

manajer keuangan adalah merencanakan untuk memperoleh dan menggunakan 

dana guna memaksimalkan nilai perusahaan. 

 

2.3  Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan suatu 

perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan perusahaan yang 
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akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi berbagai pihak seperti 

pihak eksternal dan internal perusahaan.  

 

2.3.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Semua transaksi keuangan perusahaan yang terjadi dicatat, diklasifikasikan 

dan disusun menjadi laporan keuangan, sehingga dapat mencerminkan kondisi 

keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dan jangka 

waktu tertentu. 

Berikut ini pengertian laporan keuangan menurut Kasmir (2012:7): 

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada 

saat ini atau dalam suatu periode tertentu.” 

Menurut Sutrisno (2012:9) laporan keuangan adalah: 

“Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi 

meliputi dua laporan yakni neraca dan laba-rugi.” 

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

“Suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu 

perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan 

sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.” 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, laporan 

keuangan adalah suatu laporan yang dikeluarkan oleh perusahan untuk 

memberikan segala informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan yang 

bermanfaat untuk berbagai pihak. 

 

2.3.2  Jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan terdiri dari bermacam-macam bentuk baik berupa 

laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis laporan keuangan disesuaikan 

dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak yang keterkaitan 

untuk memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu. Berikut 

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

1. Neraca, neraca keuangan perusahaan mencoba meringkas kekayaan yang 

dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. 
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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. 

 

2.3.3  Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi banyak pihak. Informasi yang ada di 

dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

demi perkembangan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang.  

Menurut Kasmir (2012:10) tujuan dari laporan keuangan adalah: 

“Untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik 

pada saat tertentu maupun pada periode tertentu.” 

Jelasnya  Kasmir (2012:10) juga mengungkapkan bahwa: 

”Laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada 

pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan 

terhadap perusahaan.” 

Beberapa tujuan laporan keuangan dari berbagai sumber di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset 

perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, sebagai 

bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul 

dari keputusan ekonomis yang diambilnya. 

2. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan meramalkan 

apakah perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang sehingga 

akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan. 

3. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai 

aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu. 

Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan juga bertujuan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. 
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2.4  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. 

 

2.4.1  Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun 

institusi lain, selain itu pasar modal merupakan sarana investasi untuk para 

investor. Dengan adanya pasar modal aktivitas perekonomian perusahaan dapat 

meningkat, karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan 

untuk beroperasi dan mengembangkan perusahaanya. Berikut ini pengertian pasar 

modal menurut Latumaerissa (2011:353): 

“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.” 

Menurut Fahmi dan Hadi (2011:41) adalah: 

“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.” 

Sedangkan Menurut Sutrisno (2012:300) menyatakan: 

“Pasar modal atau capital market berkaitan dengan penyediaan dana-

dana yang berjangka panjang. Pasar modal dan industri sekuritas 

merupakan salah satu indikator untuk menilai perekonomian suatu 

negara apakah berjalan dengan baik atau tidak.” 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pasar 

modal adalah suatu penghubung antara investor dengan perusahaan dalam 

kegiatan jual beli dana jangka panjang, baik dalam bentuk hutang maupun modal 
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sendiri, dan berfungsi sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan alternatif 

untuk melakukan investasi bagi investor maupun masyarakat. 

 

2.4.2  Fungsi Pasar Modal 

Pasar modal memiliki peran dan fungsi yang penting dalam perekonomian 

suatu negara, Keberadaan pasar modal memberikan banyak manfaat bagi berbagai 

pihak. Berikut ini fungsi pasar modal menurut Darmadji dan Fakhruddin 

(2012:2) yaitu: 

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. 

 

2.5  Struktur Kepemilikan 

 Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari pemegang saham 

untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para manajer. 

Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, pemilik tidak mungkin 
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melaksanakan semua fungsi yang dibutuhkan dalam pengelolaan suatu 

perusahaan, karena keterbatasan kemampuan, waktu dan sebagainya. Dalam 

kondisi yang demikian pemilik perlu menunjuk pihak lain (agen) yang 

profesional, untuk melaksanakan tugas mengelola kegiatan yang lebih baik. 

Menurut pendekatan keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme 

untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. 

Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur 

kepemilikan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidak samaan informasi 

antara insiders dan outsiders. Struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti 

dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya 

berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan. 

Menurut Sisca (2011:41) struktur kepemilikan adalah: 

“Terdiri dari kepemilikan saham oleh manajer dan direksi, 

kepemilikan saham oleh pihak institusi dan kepemilikan saham oleh 

pihak investor individual.” 

Sedangkan menurut Sudana (2011:11) menyatakan struktur kepemilikan 

adalah: 

“Struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik 

perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham 

adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, 

sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi 

kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, 

dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan 

pemilik.” 

Dari beberapa pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa struktur 

kepemilikan adalah presentasi saham yang dimiliki investor/pemegang saham 

yaitu proporsi kepemilikan saham oleh institusional dan kepemilikan saham oleh 

manajemen yang memiliki proporsi saham yang berbeda-beda. 

 

2.5.1 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

Kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham 

dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan 



20 

 

yang diambil dan manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang 

timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. 

Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan manajer terlibat dalam 

kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manajer sejajar 

dengan pemegang saham. Manajer diperlakukan bukan semata sebagai pihak 

eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai 

pemegang saham. Sehingga diharapkan adanya keterlibatan manajer pada 

kepemilikan saham dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajer. 

Menurut Faizal (2011) mengatakan bahwa: 

“Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, 

diukur oleh proporsi saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun 

yang dinyatakan dalam %.” 

Sedangkan menurut Imanta dan Satwiko (2011:68) definisi kepemilikan 

manajerial adalah: 

“Merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manager 

atau dengan kata lain manager juga sekaligus sebagai pemegang 

saham.” 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh manajer yang 

dinyatakan dalam persentase sehingga manajer sekaligus sebagai pemegang 

saham. 

 

2.5.2  Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak 

institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan 

saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan 

institusional merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi agency 

conflict. 

Kepemilikan institusional dalam hal ini adalah berperan sebagai 

monitoring management, kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling 
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berpengaruh terhadap dalam pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai 

pemilik saham mayoritas, selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak 

yang memberi kontrol terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan 

perusahaan. 

Menurut Nabela (2012:2) menyatakan bahwa: 

“Kepemilikan Institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki 

institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase.” 

Menurut Nuraina (2012:116) menyatakan bahwa: 

“Kepemilikan institusional adalah persentase saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana 

pensiunan, atau perusahaan lain.” 

Menurut definisi dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi atau 

lembaga lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat 

membantu mengawasi kegiatan manajer agar bisa bekerja lebih baik.  

Menurut Kusumawati (2011:38-39) menyatakan bahwa: 

“Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan 

usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional 

sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.” 

Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan 

maka akan mendorong semakin besarnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

institusi tersebut terhadap kinerja manajemen sehingga dapat mengurangi biaya 

agensi yang dikeluarkan oleh perusahaan karena dapat mengurangi perilaku 

opportunistic pada manajer yang pada akhirnya akan menjamin peningkatan 

kemakmuran para pemegang saham.  

 

2.5.3 Kepemilikan Publik 

Kepemilikan publik merupakan persentase kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pihak luar. Tujuan perusahaan yaitu meningkatkan kinerja 

perusahaan maka di perlukan pendanaan yang diperoleh baik melalui pendanaan 

internal maupun pendanaan eksternal. Sumber pendanaan eksternal diperoleh dari 

saham masyarakat (publik). 
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Menurut Annisa (2012) menyatakan bahwa: 

“Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

masyarakat. Tingginya tingkat kepemilikan publik akan dapat 

memberikan banyak informasi mengenai risk management disclosure 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham.” 

Sedangkan menurut Eka (2011) mendefinisikan kepemilikan publik 

adalah: 

“Proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau 

masyarakat terhadap saham perusahaan di Indonesia. Publik sendiri 

adalah individu atau insitusi yang memiliki kepemilikan saham di 

bawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki 

hubungan istimewa dengan perusahaan.” 

Maka dapat ditarik kesimpulan dari definisi di atas adalah kepemilikan 

publik merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak 

masyarakat yang dihitung dalam persentase. 

 

2.6  Struktur Modal 

 Struktur modal adalah gabungan antara hutang jangka panjang dan modal 

yang harus dipertahankan oleh perusahaan. Pada dasarnya tugas manajer 

keuangan perusahaan adalah berusaha mencari keseimbangan finansial neraca 

yang dibutuhkan serta mencari susunan kualitatif neraca tersebut dengan sebaik-

baiknya. Pemilihan susunan kualitatif pada sisi asset akan menentukan struktur 

kekayaan perusahaan, sedangkan pemilihan susunan kualitatif dari sisi liabilities 

dan equities akan menentukan struktur keuangan dan struktur modal perusahaan. 

 

2.6.1 Pengertian Struktur Modal 

Struktur modal merupakan salah satu keputusan keuangan yang dihadapi 

manajer keuangan berkaitan dengan komposisi hutang, saham preferen, dan 

saham biasa yang harus digunakan oleh perusahaan. Ketika perusahaan 

menggunakan hutang, biaya modal akan sebesar biaya bunga yang dibebankan 

oleh kreditur, sedangkan pada kreditur akan timbul opportunity cost dari dana 

yang digunakan. 
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Menurut Sjahrial (2014:250) struktur modal adalah: 

“Perimbangan antara penggunaan modal pinjaman (hutang jangka 

pendek yang bersifat permanen, dan hutang jangka panjang) dengan 

modal sendiri (saham preferen dan saham biasa).” 

Sedangkan menurut Zani et al (2013) definisi struktur modal adalah 

sebagai berikut: 

“Struktur modal merupakan cara perusahaan untuk membentuk sisi 

kanan neraca yang terdiri dari modal dan hutang.” 

Berdasarkan kedua definisi di atas menunjukkan bahwa struktur modal 

merupakan cara perusahaan mendanai aktivanya yang bersumber dari utang 

jangka panjang dan modal sendiri. Pemilihan sumber dana ini berdasarkan 

manajemen keuangan yang ditetapkan perusahaan melalui aspek penggunaan 

dana, keberanian menanggung risiko, rencana strategis, serta analisis biaya dan 

manfaat yang diperoleh dari sumber dana. 

 

2.6.2 Ukuran Struktur Modal 

 Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio pengelolaan modal 

yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membiayai usaha dengan 

pinjaman yang disediakan oleh pemegang saham. 

Menurut Sutrisno (2012:218) struktur modal adalah: 

“Debt to Equity Ratio merupakan imbangan antara hutang dimiliki 

perusahaan dengan modal sendiri.” 

DER menunjukkan perbandingan dana yang disediakan 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 

pemilik untuk menentukan besarnya margin pengaman. 

2. Dengan mencari dana yang berasal dari hutang pemilik memperoleh manfaat 

mempertahankan kendali perusahaan dengan investasi terbatas. 

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

dipinjam, maka hasil pengembalian untuk para pemilik akan meningkat. 
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Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu bentuk rasio 

pengelolaan modal yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk 

membiayai usaha dengan pinjaman yang disediakan oleh pemegang saham. Di sisi 

lain Fahmi (2011:108) menjelaskan tentang bentuk rumus struktur modal, yaitu: 

                     
                 

                   
 

Keterangan: 

 Total liabilities = Total utang 

 Stockholders’ equity = Modal sendiri 

Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh pihak luar 

dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Apabila 

perusahaan menetapkan bahwa pelunasan hutangnya akan diambil dari laba di 

tahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk 

keperluan tersebut. Sehingga hanya sebagian kecil saja dari pendapatan yang 

dibayarkan oleh dividen. 

Investor cenderung lebih tertarik pada tingkat Debt to Equity Ratio tertentu 

yang besarnya kurang dari satu, karena jika lebih besar dari satu menunjukkan 

risiko perusahaan yang lebih tinggi. Debt to Equity Ratio yang baik adalah 1:1, 

besarnya hutang tidak melebihi besaran modal sendiri yang ada, dan itu sangat 

aman apabila suatu saat perusahaan gagal bayar utang dari pendapatan yang 

dicapai maka modal dapat menutupinya. 

Para kreditur lebih menyenangi rasio hutang yang rendah, karena semakin 

rendah rasio hutang semakin besar pula perlindungan yang diperoleh oleh para 

kreditur dalam keadaan likuidasi. Sebaliknya pemilik perusahaan lebih menyukai 

rasio yang tinggi dengan pertimbangan rasio yang tinggi dapat memperbesar 

tingkat keuntungan atau mungkin untuk menghindari penjualan saham karena 

penjualan saham akan menyebabkan berkurangnya kendali atas perusahaan. 

 

2.6.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Seorang manajer keuangan harus mampu mengambil kebijakan yang tepat 

dalam hal pendanaan. Tugas manajer keuangan dihadapkan pada adanya siklus 

dalam pendanaan, dalam arti terkadang perusahaan lebih baik menggunakan dana 
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yang bersumber dari utang, tetapi terkadang perusahaan menggunakan dana yang 

bersumber dari modal sendiri (equity). Pemilihan bentuk sumber pembiayaan 

sangat berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Di samping itu, baik-

buruknya struktur modal akan mempunyai pengaruh yang berakibat langsung 

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

membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan struktur modal maka 

akan terlebih dahulu perlu dianalisis hal-hal yang berpengaruh terhadap struktur 

modal itu sendiri. 

Menurut Brigham dan Houston (2011:155), faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal adalah sebagai berikut: 

1. Risiko Usaha, atau tingkat risiko yang inheren dalam operasi perusahaan jika 

perusahaan tidak menggunakan utang. Makin besar risiko usaha perusahaan, 

makin rendah rasio utang optimalnya. 

2. Posisi Pajak Perusahaan. Salah satu alasan utama digunakannya utang adalah 

karena bunga merupakan pengurang pajak, selanjutnya menurunkan biaya 

utang efektif. Akan tetapi, jika sebagian besar laba suatu perusahaan telah 

dilindungi dari pajak oleh perlindungan pajak yang berasal dari penyusutan, 

maka bunga atas utang yang saat ini belum dilunasi, atau kerugian pajak yang 

dibawa ke periode berikutnya, akan menghasilkan tarif pajak yang rendah. 

3. Fleksibilitas Keuangan, atau kemampuan untuk menghimpun modal dengan 

persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk. Bendahara perusahaan tahu 

bahwa pasokan modal yang lancar dibutuhkan oleh operasi yang stabil, 

selanjutnya memiliki arti yang sangat penting bagi keberhasilan jangka 

panjang. 

4. Konservatisme atau Keagresifan Manajerial. Beberapa manajer lebih agresif 

dibandingkan manajer yang lain, sehingga mereka lebih bersedia untuk 

menggunakan utang sebagai usaha untuk meningkatkan laba. Faktor ini tidak 

mempengaruhi struktur modal optimal yang sebenarnya, atau struktur modal 

yang memaksimalkan nilai tetapi akan mempengaruhi sasaran struktur modal 

perusahaan. 
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2.7  Ukuran Perusahaan  

Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan membutuhkan modal 

yang semakin besar pula, dan demikian dengan perusahaan yang kecil 

membutuhkan modal yang lebih sedikit. Maka ukuran perusahaan akan 

memberikan efek yang berbeda terhadap struktur modal yaitu dalam penentuan 

jenis modal yang digunakan.   

 

2.7.1  Pengertian Ukuran Perusahaan 

Ukuran (size) perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aktiva, 

penjualan, atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang 

menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini 

arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik 

dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa  

perusahaan yang relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba dibanding 

perusahaan dengan total asset yang kecil. 

Menurut Seftianne (2011) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah: 

“Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. 

Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang 

dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat 

ditentukan berdasarkan total penjualan, total asset, rata-rata tingkat 

penjualan.” 

Sedangkan menurut Nuraina (2012) ukuran perusahaan adalah: 

“Menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan 

oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan 

rata-rata total aktiva.” 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli/pakar diatas dapat disimpulkan 

bahwa ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aktiva, modal 

sendiri dan penjualan.  
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2.7.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ukuran Perusahaan 

 Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan luas untuk 

mendapat sumber pendanaan dari luar, sehingga untuk memperoleh pinjaman 

akan menjadi lebih mudah karena dikatakan bahwa perusahaan dengan ukuran 

besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan persaingan atau 

bertahan dalam industri (Lisa dan Jogi, 2013). 

Menurut Setiadi (2011) ukuran perusahaan yang biasa dipakai untuk 

menentukan tingkatan perusahaan adalah: 

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau 

bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu. 

2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu 

periode tertentu. 

3. Total utang, merupakan jumlah utang perusahaan pada periode tertentu. 

4. Total asset, merupakan keseluruhan asset yang dimiliki perusahaan pada saat 

tertentu. 

 

2.7.3  Mengukur Ukuran Perusahaan  

 Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang di lihat dari total aktiva 

perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk 

mengukur besarnya perusahaan, karena biaya-biaya yang mengikuti penjualan 

cenderung lebih besar maka perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi 

cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba. 

 Penelitian ukuran perusahaan dapat menggunakan tolak ukur aset, karena 

total aset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan ke dalam 

logaritma natural (natural log) dari jumlah aset (Naiker et al, 2008), sehingga 

ukuran perusahaan dapat juga dihitung dengan: 

Size = Ln Total Assets 

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan merupakan total aset suatu perusahaan pada suatu tahun tertentu. 

Mengingat nilai total aset yang cukup besar, maka dalam pengukurannya 

dikonversikan dalam logaritma natural (Ln). 
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2.8  Teori Agensi 

Teori agensi berkaitan dengan hubungan antara principal dengan 

manajemen (agent). Principal memberikan wewenangnya kepada manajer untuk 

mengelola kekayaannya, hal ini akan menimbulkan adanya pemisahan 

kepemilikan antara manajer dan principal.  Principal mempunyai harapan bahwa 

dengan memberikan wewenang pengelolaan kepada manajer akan memperoleh 

keuntungan yang maksimal karena perusahaan dikelola oleh pihak profesional. 

 

2.8.1 Pengertian Teori Agensi 

Teori Agensi berawal dari adanya penelitian yang dilakukan oleh Jensen 

dan Meckling (1976) yang mengacu pada tujuan utama dari manajemen 

keuangan  yaitu memaksimalkan kekayaan dan kesejahteraan 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. Dalam teori 

keagenan, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih memperkerjakan 

orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan 

wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Hubungan antara 

prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi 

(asymmetrical information) karena agen berada pada posisi yang memiliki 

informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. 

Menurut Jensen dan Meckling dalam Immanuela (2014:60) teori agensi 

adalah: 

“Teori Agensi adalah kontrak antara pemegang saham dan manajer, 

pemegang saham adalah pemilik perusahaan (principal) dan manajer 

sebagai agen yang melakukan kegiatan usaha untuk kepentingan 

pemegang saham.”  

Sedangkan menurut Scott dalam Arifah (2012:87) menyatakan bahwa: 

“Teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk 

menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi 

konflik kepentingan.” 
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Dari beberapa pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori 

agensi merupakan suatu teori yang menjelaskan adanya hubungan dimana satu 

lebih orang (prinsipal) meminta (agen) untuk mengambil tindakan atas nama 

prinsipal. Agen diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang terkait dengan 

operasi dan strategi perusahaan dengan harapan keputusan-keputusan yang 

diambil akan memaksimumkan kinerja perusahaan. 

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 risiko 

Konflik keagenan (agency conflict) timbul apabila agen tidak bertindak 

atau mengambil keputusan yang tidak memaksimalkan kesejahteraan pemegang 

saham.  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. Untuk mengurangi adanya konflik agensi yang mendorong agency cost 

maka salah satu alternatif yang diambil oleh perusahaan adalah dengan 

meningkatkan pendanaan melalui hutang.  

 

2.8.2 Tujuan Teori Agensi 

 Dalam teori keagenan, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau 

lebih memperkerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian 

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Menurut 

Anggraeni (2011) bahwa tujuan dari teori agensi adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam 

mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (The belief revision 

role). 

2. Untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna 

mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan 

kontrak kerja (The performance evaluation role). 
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2.8.3 Pengelompokan Teori Agensi 

 Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas 

kepentingan mereka sendiri, dan agen (manajer perusahaan) diasumsikan 

menerima kepuasan bukan saja dari kompensasi keuangan tetapi juga dari syarat-

syarat yang terlibat dalam hubungan keagenan. Menurut Eisenhardt dalam Ayu 

(2012:2) mengidentifikasi adanya pendekatan dalam teori agensi yang 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1. Positive Agency Research 

Memfokuskan pada identifikasi situasi dimana agen dan prinsipal mempunyai 

tujuan yang bertentangan dan mekanisme pengendalian yang terbatas hanya 

menjaga perilaku self serving agent. Secara eksklusif, kelompok ini hanya 

memperhatikan konflik tujuan antara pemilik (stockholder) dengan manajer. 

2. Principal Agent Research 

Memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan hasilnya, secara garis 

besar penekanan pada hubungan prinsipal dan agen. Principal Agent Research 

mengungkapkan bahwa hubungan agen-prinsipal dapat diaplikasikan secara 

lebih luas, misalnya untuk menggambarkan hubungan pekerja dan pemberi 

kerja, lawyer dengan kliennya, auditor dengan auditee. Agency theory tidak 

dapat dilepaskan dari kedua belah pihak diatas, baik prinsipal maupun agen 

merupakan pelaku utama dan keduanya mempunyai bargaining position 

masing-masing dalam menempatkan posisi, peran dan kedudukannya. 

 

2.9  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. 
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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 sungguh-sungguh untuk kepentingan pemegang saham, maka 

para pemegang saham harus mengeluarkan biaya agensi (agency cost). 

Menurut Williandri (2011:96) mendefinisikan agency cost sebagai 

berikut: 

”Biaya yang berkaitan dengan pemantauan tindakan manajemen 

guna menjamin agar tindakan tersebut konsisten dengan kesepakatan 

kontrak diantara manajer, pemegang saham, dan kreditor”. 

Menurut Awwalia dan Annisata (2014:5) yaitu: 

“Biaya yang dikeluarkan pemilik perusahaan untuk mengatur dan 

mengawasi tindakan para manajer sehingga mereka tidak bertindak 

sesuai kemauan sendiri atau bertindak berdasarkan kepentingan 

perusahaan”. 

Menurut Jensen dan Meckling dalam Hadiprajitno (2013:97) adalah: 

“Biaya keagenan ini merupakan bentuk paling mendasar sebagai 

indikator terjadinya masalah keagenan, baik kaitannya dengan (1) 

biaya pemantauan (monitoring cost) oleh prinsipal, (2) biaya 

perikatan (bonding cost) oleh agen, maupun (3) kerugian residual 

(residual cost) sebagai pengurang kekayaan prinsipal.” 

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. 
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2.9.1 Jenis Agency Cost 

Menurut Jensen dan Meckling dalam Teguh Prawibowo (2014) 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.  

3. Residual loss adalah penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen 

setelah adanya agency relationship. 

 

2.9.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agency Cost 

Biaya agensi merupakan biaya yang ditanggung oleh pemegang saham 

untuk mendorong manajer dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang 

saham. Menurut Hadianto (2011) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

adanya pengeluaran biaya agensi dalam suatu perusahaan, diantaranya: 

1. Kebijakan Hutang 

Penggunaan hutang tinggi meningkatkan risiko kebangkrutan sehingga manajer 

mengurangi kepemilikan saham. Pada kondisi ini diperlukan pembatasan 

terhadap penggunaan hutang untuk mengurangi masalah keagenan antara 

stockholder dan bondholder. Pengurangan free cash flow melalui peningkatan 

utang dapat mengurangi masalah agensi antara pemegang saham dengan 

manajemen. Hal itu terjadi karena jumlah dana yang “menganggur” semakin 

kecil yang akan mengurangi pengawasan terhadap dana tersebut. 

2. Kebijakan Dividen 

Keputusan pembagian dividen ditentukan oleh pemegang saham melalui RUPS 

memberikan konsekuensi bahwa besar kecilnya dividen dapat dijadikan alat 

bagi pemegang saham untuk mengendalikan manajemen. Pembayaran dividen 

menyebabkan jumlah dana yang dikelola oleh perusahaan menjadi semakin 

kecil, demikian juga dengan memberikan kepemilikan saham menyebabkan 

manajemen mungkin tidak akan melakukan manipulasi karena di samping 

sebagai manajemen dia juga beroposisi sebagai pemilik perusahaan. 
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3. Ukuran Perusahaan 

Dalam kaitannya dengan agency cost, ukuran perusahaan di indikasikan dapat 

mempengaruhi agency cost suatu perusahaan. Semakin besar ukuran 

perusahaan, maka kemungkinan terjadinya economies of scale akan semakin 

besar, sehingga nilai SGA expense to sales ratio semakin kecil. 

4. Ukuran Dewan 

Peran dewan dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring 

dari implementasi kebijakan direksi. Semakin besar jumlah anggota dewan 

komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan monitoring 

yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan biaya keagenan, dewan 

akan lebih mudah mengawasi jalannya operasional perusahaan serta 

memastikan bahwa manajer benar-benar melakukan hal yang sesuai dengan 

keinginan pemegang saham. 

5. Kepemilikan Manajerial 

Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat 

mengindikasikan adanya kesamaan (Congruance) kepentingan antara 

manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan dengan jumlah kepemilikan 

saham manajerial yang besar seharusnya mempunyai konflik keagenan yang 

rendah dan biaya keagenan yang rendah pula. Konflik keagenan yang rendah 

dapat direfleksikan dari tingginya tingkat perputaran aktiva perusahaan. 

6. Kepemilikan Institusional 

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan 

kemampuannya untuk memonitor manajemen karena semakin besar 

kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan 

dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan 

yang dilakukan oleh manajemen. 

 

2.9.3  Ukuran Agency Cost 

Ukuran biaya agensi diukur  dengan  selling  and  general administrative 

(SGA). SGA merupakan proksi dari operating expense, yang mengukur agency 

cost berdasarkan selling and general administrative, yaitu rasio beban operasi 
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(operating expense) terhadap total penjualan (net sales) (Dewi dan Ardiana, 

2014:250). Biaya agensi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

             
                 

         
      

 

2.10 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 Ni Luh Gede 
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Dewi dan 
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(2014) 
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Kepemilikan 

Manajerial, Dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Melalui Agency 

Cost Sebagai 

Variabel 
Intervening: 

Perbandingan 

Perusahaan Yang 

Mengalami 

Financial Distress 

Dan Tidak 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Sumber 

10 Fitriya Fauzi 

(2012) 

Do Agency Costs 

Really Matter?A 

Non-linear 

Approach of Panel 

Data 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap biaya 

agensi.  
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Empirical 

Research of the 

Impact of Capital 

Structure on 

Agency Cost of 
Chinese Listed 

Companies 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

struktur modal tidak 

berpengaruh terhadap 

agency cost. 

International Journal of 

Economics and Finance; 

Vol. 5, No. 10; 2013 

12 Denny 

Iskandar 

Tjandrawan 

(2009) 

Analisis Faktor-

Faktor Penentu 

Kebijakan Dividen 

Kas dan Biaya 

Keagenan Serta 

Dampaknya 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

struktur kepemilikan 

saham (kepemilikan 

manajerial dan 

kepemilikan 

institusional) 

berpengaruh negatif 

namun tidak signifikan 

terhadap agency cost.  

Jurnal Ilmiah Manajemen 

Bisnis, Vol. 9, No. 1, 

Januari 2009: 29 – 38 

13 Intan 

Immanuela 
(2014) 

Pengaruh 

Kepemilikan 
Manajerial, 

struktur modal, 
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perusahaan, dan 

agency cost 

sebagai variabel 

intervening 

terhadap kinerja 

perusahaan pada 

perusahaan 
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terdaftar di BEI 

Hasil penelitian 

menyatakan bahwa 
ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap agency cost. 

Widya Warta No. 01 Tahun 

XXXV III/ Januari 2014 

Sumber: Data yang diolah 

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, penelitian dengan variabel yang akan 

dikaji dalam penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga 

penelitian dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Modal, 

dan Ukuran Perusahaan terhadap Agency Cost pada Industri Barang 

Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Periode 2010-

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

hasil karya penelitian lain. 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

Suatu perusahaan yang bergerak di bidang apapun, termasuk bidang 

industri atau manufaktur, bertujuan untuk dapat menghasilkan laba semaksimal 

mungkin. Tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen keuangan dengan hati-hati dan tepat, mengingat setiap keputusan 

keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan yang lain yang 

berdampak pada nilai perusahaan (Jensen dan Smith, Fama dan French dalam 

Mai, 2010: 1). 

Kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dijadikan penilaian oleh 

pemegang saham dan berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan yang 

dilakukan oleh manajemen. Kinerja keuangan menurut Fahmi (2013) merupakan 

suatu analisis yang dilakuan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara 

baik dan benar. Dengan mengetahui kinerja keuangan perusahaan maka 

manajemen dapat menentukan kepeutusan yang tepat bagi keberlangsungan 

perusahan dan tentu untuk mengejar pencapaian tujuan perusahaan. 

Setiap perusahaan diharuskan untuk mempublikasikan laporan 

keuangannya, karena laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan 

perusahaan tersebut. Namun dalam interprestasikan laporan keuangan dibutuhkan 

analisa agar laporan keuangan dapat menjadi informasi yang tepat dan akurat. 

Pengertian laporan keuangan menurut Kasmir (2012:7) sebagai berikut: 

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada 

saat ini atau dalam suatu periode tertentu.” 

Terdapat jenis-jenis di dalam laporan keuangan, seperti: neraca, laporan 

laba-rugi, dan laporan aliran kas. Menurut Hanafi (2012:27) neraca keuangan 

perusahaan mencoba meringkas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan pada 

waktu tertentu, sedangkan laporan laba-rugi meringkas aktivitas perusahaan 

selama periode tertentu, dan 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. 
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Di dalam neraca menunjukkan adanya struktur kepemilikan, struktur 

modal, dan ukuran perusahaan. Struktur kepemilikan terbagi menjadi tiga, yaitu 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik. 

Dalam penelitian ini struktur kepemilikan yang digunakan adalah kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial, karena berdasarkan beberapa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial digunakan untuk mengurangi permasalahan keagenan yang ada di 

dalam perusahaan. Sementara kepemilikan publik tidak digunakan dalam 

penelitian ini dikarenakan persentasenya yang cenderung rendah, sehingga diduga 

tidak mampu untuk mengurangi masalah keagenan yang ada di dalam perusahaan. 

Adanya pemegang saham seperti kepemilikan 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 dalam pasar modal. 

Menurut Kusumawati (2011:38-39) menyatakan bahwa: 

“Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan 

usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional 

sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.” 

Selain kepemilikan institusional, terdapat kepemilikan manajerial yang 

dianggap mampu untuk mengurangi permasalahan keagenan di dalam perusahaan. 

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

Kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham 

dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan 

yang diambil dan manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang 

timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. 

Menurut Imanta dan Satwiko (2011:68) mengatakan bahwa: 

“Merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manager 

atau dengan kata lain manager juga sekaligus sebagai pemegang 

saham.” 
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Struktur modal merupakan perimbangan penggunaan hutang dan modal 

sendiri dalam pendanaan perusahaan. Struktur modal dapat diformulasikan 

kedalam beberapa rasio, antara lain yaitu: Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to 

Equity Ratio (DER), Long term Debt To Asset Ratio (LDAR) dan Equity to Asset 

Ratio (EAR). Variabel struktur modal yang digunakan penulis pada penelitian ini 

adalah Debt to Equity Ratio (DER). DER merupakan perbandingan antara jumlah 

hutang dengan jumlah modal sendiri. Struktur modal merupakan variabel bebas 

yang menggambarkan proporsi hutang atas aktiva (rasio leverage) dan proporsi 

hutang atas ekuitas pemegang saham (rasio hutang). 

Menurut Zani et al (2013), struktur modal merupakan cara perusahaan 

untuk membentuk sisi kanan neraca yang terdiri dari modal dan hutang. Untuk 

perhitungan struktur modal yang sangat berkaitan dengan pendanaan yang berasal 

dari modal sendiri serta penggunaan hutang, maka struktur modal dihitung dengan 

menggunakan rasio leverage yaitu debt to equity (DER). 

Selain struktur kepemilikan dan struktur modal, dalam penelitian ini 

menggunakan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar 

kecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha 

yang dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan 

berdasarkan total penjualan, total asset, dan rata-rata tingkat penjualan (Seftianne, 

2011). Dalam penelitian ini ukuran perusahaan menggunakan tolak ukur aset, 

karena total aset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan ke 

dalam logaritma natural (natural log) dari jumlah aset (Naiker et al, 2008). 

Manajemen keuangan merupakan bagian yang tidak terlepas dari 

operasional perusahaan dan salah satu fungsi diantara fungsi-fungsi manajemen 

lainnya. Manajemen keuangan berkaitan dengan dengan aktivitas pencarian dana, 

pengeloaan dana dan pertanggungjawaban dana terhadap pihak lain. Menurut 

Martono dan Agus (2010:13) tujuan dari manajemen keuangan adalah 

memaksimalkan nilai perusahaan (memaksimalkan kemampuan pemegang 

saham) yang diukur dari harga saham perusahaan. 

Dalam melaksanakan operasional perusahaan biasanya terdapat konflik 

antara pemilik perusahaan dengan manajer. Konflik yang terjadi antara pemilik 



40 

 

perusahaan dengan manajer menimbulkan biaya yang harus dikeluarkan 

perusahaan, biaya tersebut adalah biaya agensi (agency cost). 

Menurut Williandri (2011:96) pengertian 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.” 

 

2.11.1 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). 

 

2.11.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agency Cost 

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham 

perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang 

saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan 

besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer (Christiawan 

dan Tarigan, 2007:3). Namun terkadang manajer bersikap untuk lebih 

mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan. Agar 

manajemen melakukan fungsi dengan baik dan sesuai dengan keinginan para 

pemegang saham, maka manajer harus diberi insentif dan pengawasan yang 

tinggi. Dengan demikian, hal tersebut akan menimbulkan agency cost yang tinggi. 

Gul et al (2012) menyatakan hubungan antara kepemilikan direktur 

dengan agency cost secara signifikan berpengaruh negatif. Hal ini terjadi, ketika 

kepemilikan saham manajerial di perusahaan meningkat maka akan menyebabkan 
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pemusatan perhatian (kesejajaran kedudukan) antara manajer perusahaan dan 

pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan saham manajerial 

yang tinggi akan mendorong manajemen melakukan fungsinya dengan baik, 

karena hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham 

dan untuk kepentingannya sendiri. Hal ini akan mengurangi agency cost. 

 

2.11.3 Pengaruh Struktur Modal terhadap Agency Cost 

Struktur modal dapat diformulasikan kedalam beberapa rasio, antara lain 

yaitu: Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), Long term Debt 

To Asset Ratio (LDAR) dan Equity to Asset Ratio (EAR). Variabel struktur modal 

yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio (DER). 

Khan et al (2012) menyatakan bahwa utang dalam struktur modal dapat 

digunakan untuk mengurangi agency cost. Jensen (1986) menerangkan jika 

perusahaan banyak utang, maka manajer akan „dipaksa‟ mengeluarkan free cash 

flow (aliran kas bebas) dari perusahaan untuk membayar utang, sehingga dapat 

mencegah pengeluaran perusahaan lainnya yang  tidak  penting  (mengurangi arus  

kas yang tersedia untuk diskresioner yang digunakan manajemen). Hal tersebut 

akan memperkecil agency cost. 

 

2.11.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agency Cost 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

dapat dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan bersih. Semakin besar 

total aktiva maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. 

Fachrudin (2011) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap agency cost. Jika ukuran perusahaan meningkat maka 

kemungkinan kinerja akan meningkat melalui pengurangan discretionary expense 

dan perusahaan besar mempunyai penjualan bersih yang lebih besar dari pada 

perusahaan kecil. 

Zhang dan Li (2008) juga menemukan pengaruh signifikan negatif 

ukuran perusahaan terhadap agency cost. Ukuran perusahaan yang besar 

membutuhkan sedikit beban discretionary. Selain itu, perusahaan yang memiliki 

ukuran besar cenderung menarik perhatian dan kemungkinan berada dalam 
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observasi publik yang lebih besar, sehingga perusahaan yang memiliki ukuran 

lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi 

agency cost. Selain itu, semakin besar perusahaan maka semakin banyak 

karyawan yang dipekerjakan, hal tersebut menyebabkan pemerintah akan 

memberikan pengawasan yang lebih, untuk melindungi para pekerja dan 

menyoroti masalah sosial yang terjadi di dalam perusahaan (Firth, 2008). Dengan 

demikian, keadaan tersebut menuntut perusahaan yang memiliki tanggung jawab 

besar kepada publik dan pemerintah, untuk mengoperasikan perusahan dengan 

profesionalitas yang tinggi, sehingga hal ini akan menurunkan agency cost. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan kerangka 

pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Keterangan:    

 = Diteliti 

 = Tidak diteliti 
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Berdasarkan pemaparan hasil kerangka pemikiran yang telah dipaparkan dengan 

penjelasan teori yang berhubungan dengan penelitian, maka paradigma penelitian yang 

dibuat adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 

 

2.12 Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara, yaitu suatu pernyataan yang 

kedudukannya belum sekuat proporsi atau dalil. Menurut Dantes (2012:164) 

hipotesis adalah: 

“Praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang 

diperoleh melalui penelitian.” 

Berdasarkan uraian di atas maka Hipotesis yang diajukan oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

H1: Terdapat Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Modal, Ukuran 

Perusahaan terhadap Agency Cost secara bersama. 

H2: Terdapat Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Modal, Ukuran 

Perusahaan terhadap Agency Cost secara parsial. 

 

- Kepemilikan Institusional (X1) 

- Kepemilikan Manajerial (X2) 

- Debt Equity Ratio (X3) 

- Size (X4) 

Agency Cost (Y) 


