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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Pius Bumi Kellen (2011) 

Penelitian ini membahas tentang struktur kepemilikan, profitabilitas, dan risiko 

perusahaan terhadap struktur modal dan nilai perusahaan. Tujuannya adalah untuk 

mengukur dan menganalisis pengaruh struktur kepemilikan, profitabilitas, dan 

risiko perusahaan terhadap struktur modal dan nilai perusahaan. Rancangan 

penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory) menggunakan data 

sekunder. Populasi yang digunakan adalah 36 perusahaan real estate dan properti 

yang go public di BEI yang memasukkan laporan keuangan auditan secara rutin 

berturut-turut sejak 2005-2009. Semua populasi dijadikan sampel. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tiga determinan struktur 

modal terpilih yakni struktur kepemilikan berpengaruh negatif, profitabilitas 

berpengaruh positif, dan risiko perusahaan berpengaruh positif, tetapi tidak 

signifikan terhadap struktur modal. Variabel struktur kepemilikan, profitabilitas, 

dan struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

menunjukkan bahwa semakin tinggi struktur kepemilikan dan jumlah utang justru 

menurunkan nilai perusahaan, sedangkan semakin tinggi nilai profitabilitas maka 

semakin tinggi pula nilai perusahaan dan semakin tinggi tingkat risiko 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.  
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Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel struktur kepemilikan 

yang diwakili kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan. Perbedaannya adalah 

sampel penelitian saat ini tidak menggunakan perusahaan real estate dan properti 

melainkan menggunakan perusahaan manufaktur. Selain itu variabel profitabilitas, 

risiko perusahaan, dan struktur modal pada penelitian sebelumnya tidak 

digunakan dalam penelitian sekarang. 

 

2.1.2 Diyah Pujiati dan Erman Widanar (2009) 

Penelitian oleh Diyah dan Erman ini merupakan salah satu acuan utama dalam 

penelitian sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur 

kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan keputusan keuangan sebagai 

variabel intervening. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (2) 

Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada keputusan investasi, pendanaan, 

maupun kebijakan dividen. (3) Semua keputusan keuangan baik investasi, 

pendanaan, maupun kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan. (4) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan investasi dan pendanaan tetapi berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen. (5) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan (6) kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara tidak langsung melalui kebijakan 

dividen sebagai variabel intervening. 
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Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh 

struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan variabel intervening, dan 

perbedaannya adalah penelitian sekarang hanya menggunakan variabel dependen 

kepemilikan manajerial dan keputusan pendanaan sebagai variabel intervening. 

Selain itu keputusan pendanaan pada penelitian sekarang menggunakan rasio yang 

berbeda, yaitu Book Debt to Asset (BDA). 

 

2.1.3 Untung Wahyudi dan Hartini (2006) 

Penelitian ini merupakan salah satu acuan yang digunakan dalam penelitian saat 

ini, yang mana meneliti tentang implikasi struktur kepemilikan terhadap nilai 

perusahaan dengan keputusan keuangan sebagai variabel intervening. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan berpengaruh 

terhadap keputusan keuangan dan nilai perusahaan, serta apakah keputusan 

keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Sampel penelitian ini dipilih dengan metode purposive sampling 

terhadap perusahaan go public yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 

2003 dengan tahun 2002 sebagai komperasinya, kecuali untuk perusahaan 

perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta perusahaan yang dimiliki oleh 

Pemerintah Republik Indonesia. Penelitian ini menggambarkan pola hubungan 

yang mengungkapkan pengaruh seperangkat variabel terhadap variabel lainnya, 

baik secara langsung maupun melalui variabel lain sebagai variabel intervening. 

Pola hubungan yang semacam ini dapat dianalisis dengan path analisis, dengan 
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langkah-langkah merancang model, uji asumsi, dan pendugaan parameter 

(perhitungan koefisien path). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 

1. Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap keputusan investasi 

dan keputusan pendanaan tetapi tidak pada kebijakan dividen. 

2. Struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap keputusan 

keuangan maupun nilai perusahaan. 

3. Keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tetapi keputusan 

investasi dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

4. Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan baik 

secara langsung maupun melalui keputusan pendanaan.  

Persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama 

menggunakan struktur kepemilikan dan nilai perusahaan sebagai variabel, serta 

keputusan keuangan sebagai variabel intervening. Hanya saja struktur 

kepemilikan hanya menggunakan kepemilikan manajerial, dan variabel 

intervening hanya menggunakan keputusan pendanaan dengan rasio yang 

berbeda. Perbedaannya terletak pada penelitian sampel, di mana penelitian saat ini 

menggunakan sampel hanya perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 
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2.1.4 Wahidahwati (2002) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah managerial ownership dan 

institusional investor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan 

hutang yang merupakan bagian dari keputusan pendanaan.  

Populasi yang diamati penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang melaporkan laporan keuangan 

yang lengkap dan dipublikasikan pada Indonesian Capital Market Directory 

dengan pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive random 

sampling. Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan model 

persamaan regresi berganda. Pengujian asumsi klasik diantaranya kenormalan, 

multikoleniaritas, dan autokolerasi dan linieritas dengan menggunakan program 

komputer eview 3. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa hubungan 

managerial ownership dan  debt ratio menunjukkan bahwa kepemilikan saham 

oleh pihak manajemen berhubungan negatif dengan penggunaan hutang. Selain 

itu, institusional ownership mempunyai pengaruh yang signifikan dan 

berhubungan negatif dengan debt ratio. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

pengambilan kebijakan pendanaan, maka perusahaan yang menjadi sampel telah 

melakukan kebijakan pendanaan kombinasi dari hutang dan modal sendiri. 

Persamaan dari penelitian ini adalah penggunaan variabel kepemilikan 

dan kebijakan hutang. Adapun perbedaannya terletak pada sampel terdahulu yang 

menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sedangkan 
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sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia serta tahun amatan yang digunakan pun berbeda. 

Beberapa penelitian di atas dapat dirangkum dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.1 

PENELITIAN TERDAHULU 

 

No. Nama, tahun Variabel Hasil 

1 Pius Bumi Kellen 

(2011) 

 

- Struktur 

kepemilikan 

- Profitabilitas 

- Risiko 

perusahaan 

- Struktur modal 

- Nilai 

perusahaan 

Tiga determinan struktur modal 

terpilih yakni struktur kepemilikan 

berpengaruh negatif, profitabilitas 

berpengaruh positif, dan risiko 

perusahaan berpengaruh positif, 

tetapi tidak signifikan terhadap 

struktur modal 

2 Diyah Pujiati dan 

Erman Widanar 

(2009) 

- Struktur 

kepemilikan 

- Keputusan 

keuangan 

- Nilai 

perusahaan 

- Kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan 

- Kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh pada keputusan 

investasi, pendanaan, maupun 

kebijakan dividen 

- Semua keputusan keuangan baik 

investasi, pendanaan, maupun 

kebijakan dividen berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

- Kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan investasi dan pendanaan 

tetapi berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen. 

-  Kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

- Kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan secara tidak langsung 

melalui kebijakan dividen sebagai 
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variabel intervening 

3 Untung Wahyudi 

dan Hartini 

(2006) 

- Struktur 

kepemilikan 

- Keputusan 

keuangan 

- Nilai 

perusahaan 

- Struktur kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap keputusan 

investasi dan keputusan pendanaan 

tetapi tidak pada kebijakan 

dividen. 

- Struktur kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap 

keputusan keuangan maupun nilai 

perusahaan. 

- Keputusan pendanaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, tetapi 

keputusan investasi dan kebijakan 

dividen tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.  

- Struktur kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan baik secara langsung 

maupun melalui keputusan 

pendanaan 

4 Wahidahwati 

(2002) 
- Kepemilikan 

manajerial 

- Kepemilikan 

institusional 

- Kebijakan 

hutang 

Hubungan managerial ownership 

dan  debt ratio menunjukkan bahwa 

kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen berhubungan negatif 

dengan penggunaan hutang. Selain 

itu, institusional ownership 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan dan berhubungan negatif 

dengan debt ratio 

2.2 Landasan Teori 

Dalam sub bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari 

penelitian, mulai dari teori-teori yang bersifat umum menuju teori yang bersifat 

khusus sehingga dapat menentukan kerangka pikir penelitian serta hipotesis 

penelitian. 
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2.2.1 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu bagian dari struktur kepemiikan 

perusahaan. Menurut struktur Ituriaga dan Zans (1998) dalam Faizal (2004) 

kepemilikan dapat dibedakan menurut dua sudut pandang yang berbeda: 

1. Pendekatan keagenan: struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme 

untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. 

2. Pendekatan informasi asimetri: struktur kepemilikan sebagai salah satu cara 

untuk mengurangi ketidak seimbangan informasi antara insider dan outsider 

melalui pengungkapan informasi. 

Istilah struktur kepemilikan dipakai untuk menunjukkan bahwa 

variabel-variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh 

jumlah utang dan ekuitas, tetapi persentase kepemilikan antara manajer dan 

institusional. 

Struktur kepemilikan dapat dikelompokkan atas proporsi saham yang 

dimiliki (Untung dan Hartini, 2006), yaitu: 

1. Kepemilikan manajerial (Managerial Ownership) 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan 

(direktur dan komisaris) 

Manajerial ownership dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus: 

MNGR =   
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2. Kepemilikan institusional (Institutional Ownership) 

Kepemilikan institusional adalah proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh 

pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, 

dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki 

hubungan istimewa (perusahaan afiliasi dan perusahaan asosiasi) atas laporan 

yang dibuat menurut data di Jakarta Stock Exchange serta kepemilikan saham 

oleh pihak blockholders yaitu saham yang dimiliki perseorangan diatas 5% 

selama tiga tahun berturut-turut tetapi tidak termasuk dalam golongan 

kepemilikan insider. Para pihak tersebut dapat berpengaruh pada nilai 

perusahaan terkait dengan peran mereka sebagai monitoring management atau 

bentuk kontrol kepada pihak manajemen. 

2.2.2 Keputusan pendanaan 

Pembiayaan dengan utang atau leverage keuangan, memiliki tiga implikasi 

penting (Brigham, 2001:84) : 

1. Memperoleh dana malalui utang membuat pemegang saham dapat 

mempertahankan pengendalian atas perusahaan dengan investasi yang 

terbatas. 

2. Kreditur melihat ekuitas, atau dana yang disetor pemilik, untuk memberikan 

marjin pengaman, sehingga jika pemegang saham hanya memberikan 

sebagian kecil dari total pembiayaan, maka risiko perusahaan sebagian besar 

ada pada kreditur. 
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3. Jika perusahaan memperoleh pengembalian yang lebih besar atas investasi 

yang dibiayai dengan dana pinjaman dibanding pembayaran bunga, maka 

pengembalian atas modal pemilik akan lebih besar, atau “leveraged”. 

Moelyadi (2006) dalam Diyah dan Erman (2009) menyatakan masalah 

penarikan dana (raising of fund) ini dianggap menarik karena setiap dana yang 

digunakan pasti mempunyai biaya yang sering disebut dengan cost of fund. Jika 

menggunakan dana yang berasal dari utang, jelas dana itu mempunyai biaya, 

minimal sebesar dari tingkat bunga, tetapi jika menggunakan modal sendiri 

(equity capital), maka masih harus mempertimbangkan opportunity cost bagi 

modal sendiri yang dimaksud. 

Perusahaan perlu mempertimbangkan, bagaimana perpaduan sumber 

modal dan dari mana modal tersebut akan diambil. Oleh sebab itu, kebijakan 

pendanaan merupakan suatu kebiajakan yang membahas mengenai sumber dana 

yang digunakan untuk membiayai suatu investasi yang menyangkut kombinasi 

yang optimal dari penggunaan berbagai sumber dana. 

Mulyadi (2006) dalam (Diyah dan Erman, 2009), berpendapat bahwa 

keputusan pendanaan akan menyangkut penentuan kombinasi berbagai sumber 

dana yang pada dasarnya akan dibagi menjadi dua: 

1. Pendanaan ekstern yang akan mengarah pada pengambilan keputusan 

mengenai struktur modal, yakni menentukan proporsi antara hutang jangka 

panjang dan modal sendiri. Hal ini Nampak pada debt to equity ratio tersebut. 

2. Pendanaan intern yang diaplikasikan menurut penentuan kebijakan dividen 

yang digambarkan melalui dividend payout ratio. 
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Struktur modal yang baik minimal memiliki proposional antara sumber 

dana internal dan eksternal sehingga segala kewajiban dapat dilunasi.  

Kebijakan pendanaan dipengaruhi oleh beberapa faktor (Taswan, 

2003), antara lain: 

1. Insider ownership 

Merupakan kepemilikan manajer dalam perusahaan. Manajer cenderung 

menggunakan hutang yang tinggi atas dasar perilaku yang opportunistic, 

karena sifat yang ingin menerima manfaat penuh namun tidak berani 

menanggung resiko ataupun biaya. 

2. Dividend policy 

Pembayaran dividen kepada pemegang saham akan mengurangi kendali 

manajer atas dana-dana yang dipercayakan padanya. Apabila dividen yang 

dibayar cukup tinggi, maka terdapat kemungkinan manajer akan menggunakan 

hutang  sebagai sumber pendanaan untuk investasi. 

3. Business risk 

Perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang cukup tinggi cenderung memiliki 

hutang rendah. Hal ini dikarenakan debtholders memiliki keraguan untuk 

memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. 

4. Profitability 

Perusahaan yang profitable cenderung menurunkan hutangnya, karena 

perusahaan memiliki banyak dana internal untuk investasi perusahaan. 
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5. Growth 

Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi cenderung memiliki 

kebutuhan dana eksternal yang cukup besar. 

Pengukuran Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan dikonfirmsikan melalui variabel-variabel terukur yang 

dapat dihitung (Untung dan Hartini,2006). Semakin tinggi rasio akan berakibat 

semakin besar leverage keuangan perusahaan sedangkan perusahaan tidak 

memiliki leverage berarti menggunakan modal sendiri secara penuh (Agus 

Sartono, 2001: 277). 

Pengukuran keputusan pendanaan pada penelitian ini menggunakan rasio yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu: 

- Book Debt to Asset ratio (BDA) 

Rasio ini mengukur persentase dana yang disediakan oleh kreditur (Brigham, 

2001:86), dirumuskan:  

     
            

            
 

2.2.3 Nilai perusahaan 

Agus Sartono (2001: 7) menyatakan, tujuan pokok yang ingin dicapai oleh 

perusahaan adalah memaksimumkan profit, pandangan ini semakin lama telah 

bergeser akibat kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam tujuan ini. Kelemahan-

kelemahan tersebut antara lain: 
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1) Standar ekonomi mikro dengan memaksimalkan profit adalah bersifat statis 

karena tidak memeperhatiakn dimensi waktu, sehingga tidak ada perbedaan 

antara profit dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

2) Pengertian profit itu sendiri, apakah memaksimumkan jumlah profit secara 

nominal ataukah tingkat profil. 

3) Menyangkut risiko yang berkaitan dengan setiap alternatif keputusan, 

memaksimumkan profit tanpa mempertimbangkan risiko yang akan terjadi 

adalah suatu kesalahan fatal. 

4) Memaksimumkan profit bisa saja dilakukan dengan menanamkan dana hasil 

penjualan saham melalui deposito, namun pemegang saham akan meminta 

tingkat keuntungan yang lebih besar dari tingkat deposito atas resiko yang 

lebih besar, sehingga harga pasar saham menurun akibatnya nilai perusahaan 

menurun pula. 

Berdasar kelemahan-kelemahan tersebut maka nilai perusahaan akan 

bergeser menjadi bentuk memaksimumkan tujuan perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran para pemegang saham, kemakmuran pemegang saham 

meningkat apabila harga saham yang dimilikinya meningkat. Nilai perusahaan 

pada perusahaan publik ditentukan oleh pasar saham, sedangkan nilai perusahaan 

yang sahamnya tidak diperdagangkan kepada publik juga sangat dipengaruhi oleh 

pasar yang sama (Agus Sartono, 2001: 8). 

Terdapat variabel-variabel kuantitatif yang dapat digunakan untuk 

memperkirakan nilai suatu perusahaan (J.Keown, Scott, dan Martin, 2004), antara 

lain: 
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1. Nilai buku 

Nilai buku merupakan jumlah aktiva dari neraca dikurangi kewajiban yang 

ada atau modal pemilik. Nilai buku tidak menghitung nilai pasar dari suatu 

perusahaan secara keseluruhan karena perhitungan nilai buku berdasarkan 

pada data historis dari aktiva perusahaan. 

2. Nilai pasar perusahaan 

Nilai pasar saham adalah suatu pendekatan untuk memperkirakan nilai bersih 

dari suatu bisnis. Apabila saham didaftarkan dalam bursa efek sekuritas dan 

secara luas diperdagangkan, maka pendekatan nilai merupakan suatu 

pendekatan yang paling sering digunakan dalam menilai perusahaan besar, 

dan nilai ini dapat berubah dengan capat. 

3. Nilai appraisal 

Perusahaan yang berdasarkan appraiser independent akan mengijinkan 

pengurangan terhadap goodwill apabila harga aktiva perusahaan meningkat. 

4. Nilai arus kas yang diharapkan 

Nilai ini digunakan dalam penilaian merger atau akuisisi. Nilai sekarang dari 

arus kan yang ditentukan akan menjadi maksimum dan harus dibayar oleh 

perusahaan yang ditargetkan, pembayaran awal kemudian dapat dikurangi 

untuk menghitung nilai bersih sekarang dari merger. Nilai sekarang (present 

value) adalah arus kas bebas dimasa yang akan datang. 

Pengukuran nilai perusahaan 

Penelitian ini menggunakan model penelitian yang sama dengan 

penelitian sebelumnya, yaitu melalui reaksi pasar terhadap saham yang dijual 
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melalui rumusan Price Book Value. Nilai ini merupakan harga yang ditetapkan 

pada bursa efek bagi perusahaan publik, sehingga menunjukkan bahwa tujuan 

utama manajemen adalah menjamin harga sebaik mungkin dalam kondisi apa pun 

(Ciaran Walsh, 2004: 148). Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar 

keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan yang terus tumbuh. 

Rumus yang digunakan berdasar penelitian Untung dan Hartini (2006) dan 

Taswan (2003), yakni: 

PBV = 
                           

                           
 

2.2.4 Hubungan Kepemilikan Manajerial dan Keputusan Pendanaan  

Keputusan pendanaan dapat dipengaruhi oleh manajerial ownership dan 

institusional ownership, apakah dana tersebut berasal dari hutang atau internal 

perusahaan. Jika pendanaan diperoleh melalui hutang, maka rasio hutang terhadap 

ekuitas akan meningkat yang akhirnya akan meningkatkan risiko.  

Taswan (2003) mengemukakan hasil penelitian bahwa variabel 

kepemilikan manajerial mempunyai hubungan positif signifikan terhadap 

kebijakan hutang, sehingga semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin 

tinggi hutang. Hal ini terjadi karena kontrol yang besar dari pihak manajerial 

menyebabkan mereka mampu melakukan investasi dengan lebih baik sehingga 

memerlukan tambahan dana melalui hutang untuk pendanaannya. 

Demand hypothesis menjelaskan bahwa perusahaan dikuasai oleh 

insider menggunakan hutang dalam jumlah besar untuk mendanai perusahaan. 

Dengan kepemilikan besar, pihak insider ingin mempertahankan efektifitas 
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kontrol terhadap perusahaan. Sedangkan supply hypothesis menjelaskan tentang 

perusahaan yang dikontrol oleh manajer memiliki debt agency cost kecil sehingga 

meningkatkan penggunaan hutang (Untung dan Hartini, 2006). 

Wahidahwati (2002) tidak menemukan hubungan antara kepemilikan 

manajerial dengan dividen yang mengidentifikasi bahwa bila manajer memiliki 

saham perusahaan yang tinggi, maka kekayaannya semakin tidak terdiversifikasi 

dengan baik, oleh karena itu manajer akan mengharapkan return atas opportunity 

cost yang lebih besar yaitu dari pembagian dividen yang tinggi. 

Meningkatnya kepemilikan manajerial akan membuat kekayaan 

pribadi manajemen semakin terkait erat dengan kekayaan perusahaan, sehingga 

manajemen akan berupaya untuk mengurangi risiko kehilangan kekayaan melalui 

penurunan tingkat leverage. Semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial, 

maka manajemen mengurangi peranan hutang sebagai bagian dari penurunan 

agency cost, melalui peranannya sebagai pengambil keputusan terkait dengan 

keputusan pendanaan. 

2.2.5 Hubungan kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan 

Teori keagenan memunculkan argumentasi terhadap adanya konflik 

antara pemilik yaitu pemegang saham dan manajer. Kepemilikan manajerial 

(insider) kemudian dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk 

mengurangi konflik tersebut. Dalam hal ini kepemilikan insider dipandang dapat 

menyamakan kepentingan pemilik dan manajer, sehingga semakin tinggi 
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kepemilikan insider akan semakin tinggi pula nilai perusahaan (Dyah dan Erman, 

2009). 

Indra dan Imam, dalam penelitiannya menemukan bahwa perusahaan 

tumbuh yang dikembangkan ke dalam proksi IOS berpengaruh negatif signifikan 

dengan keputusan pendanaan yang berarti semakin besar investasi yang dilakukan 

maka semakin kecil tingkat pendanaan yang ada dalam kebijakan struktur 

modalnya karena pendanaannya menggunakan modal sendiri (equity financing). 

Pound (1998) dalam (Diyah dan Erman, 2009) mengemukakan tiga 

alternatif  hipotesis terhadap hubungan antara tingkat kepemilikan institusional 

dan nilai perusahaan. Hipotesis pertama adalah The Efficient Monitoring 

Hypothesis. Hipotesis ini mengungkapkan bahwa investor individual maupun 

insider dengan tingkat kepemilikan yang rendah (minoritas) memiliki 

kecenderungan memanfaatkan atau meminjam kekuatan voting yang dimiliki 

pemegang saham mayoritas untuk mengawasi kinerja manajemen. Dalam hal ini 

investor institusional mayoritas akan berpihak pada kepentingan pemegang saham 

minoritas karena memiliki yang sama terutama dalam hal insentif ekonomis baik 

itu jangka panjang (dividen), maupun jangka pendek (abnormal return saham). 

Tindakan ini berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan yang ditunjukkan 

melalui kenaikan harga saham di pasar modal. Hipotesis kedua adalah The 

Strategic Aligment Hypothsis. Hipotesis ini menyatakan bahwa investor 

institusional mayoritas memiliki kecenderungan untuk berkompromi atau 

berpihak kepada manajemen dan mengabaikan kepentingan pemegang saham 

minoritas. Anggapan bahwa manajemen sering mengambil tindakan atau 
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kebijakan yang non-optimal dan mengarah pada kepentingan pribadi, 

mengakibatkan strategi aliansi antara investor institusional mayoritas dengan 

manajemen, ditanggapi negatif oleh pasar. Hal ini berdampak pada penurunan 

harga saham perusahaan di pasar modal. Hipotesis ketiga adalah The Conflict of 

Interest Hypothesis. Hipotesis ini pada dasarnya memiliki kesamaan konsep 

dengan hipotesis kedua, yaitu kecenderungan investor institusional mayoritas 

untuk mengurangi konflik dengan melakukan kompromi dan aliansi dengan pihak 

manajemen. 

2.2.6 Hubungan keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan  

Agus Sartono (2001: 8) menyatakan, nilai perusahaan adalah bentuk 

memaksimalkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran para 

pemagang saham (maximization wealth of stockholders). Nilai perusahaan-

perusahaan publik ditentukan oleh pasar saham. Nilai perusahaan yang sahamnya 

tidak diperdagangkan kepada publik juga sangat dipengaruhi oleh pasar yang 

sama. 

Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham 

sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi, pengeluaran investasi 

memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan 

datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan 

(signaling theory) (Untung dan Hartini, 2006). 

Salah satu keputusan penting yang harus dilakukan manajer adalah 

keputusan mengenai struktur modal atau pendanaan perusahaan. Keputusan ini 
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berkaitan dengan bagaimana komposisi pembiayaan perusahaan dengan 

menggunakan dana internal dan eksternal yang nantinya akan mempengaruhi nilai 

perusahaan. Ketika sumber dana internal tidak mencukupi, maka perusahaan akan 

mengambil sumber dana eksternal, salah satunya dari hutang. Pendanaan dengan 

menggunakan hutang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, yang dapat 

member manfaat bagi pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Diyah 

dan Erman (2009), serta Untung dan Hartini (2006) menunjukkan bahwa 

keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan 

keputusan pendanaan sebagai variabel intervening. Sehingga dari penjelasan 

tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram yang disajikan pada gambar 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mencoba untuk menguji 

secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan 

keputusan pendanaan sebagai variabel intervening. Dari gambar tersebut dapat 

dijelaskan bahwa variabel kepemilikan manajerial (X1) memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan (Y) secara langsung atau berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap nilai perusahaan (Y) dengan keputusan pendanaan (X2) sebagai 

variabel intervening.  

2.4 Hipotesis penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah 

diungkapkan maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

H1 : kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap keputusan pendanaan. 

H2 : kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan  

  keputusan pendanaan sebagai variabel intervening. 

  

  




