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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Pembahasan pada penelitian ini mengacu atau merujuk pada penelitian-

penelitian terdahulu. Berikut ini beberapa uraian penelitian-penelitian terdahulu 

beserta persamaan dan perbedaannya yang mendukung penelitian ini : 

1. Jorenza Chiquita Sumanti dan Marjam Mangantar (2015) 

 Penelitian ini meneliti tentang analisis kepemilikan manajerial, kebijakan 

hutang dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen dan nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Variabel independen yang 

digunakan pada penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kebijakan hutang 

dan profitabilitas sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kebijakan 

dividen dan nilai perusahaan.  

 Pada penelitian ini di jelaskan pengukuran nilai perusahaan dengan 

menggunakan rasio price book value (PBV), kebijakan hutang diukur 

menggunakan rasio debt to equity ratio (DER), sedangkan kepemilikan manajerial 

di ukur dengan manajerial ownership yaitu kepemilikan saham manajemen dibagi 

dengan total saham yang beredar. Metode penentuan sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah purposive sampling dengan ketentuan utama adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2008-2012. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda 

dan analisis jalur. 
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 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, kedua, kebijakan hutang 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, ketiga, kebijakan dividen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2. Triyono, Kharis Raharjo, Rina Arifati (2014) 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh kebijakan dividen, struktur 

kepemilikan, kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Variabel 

independen yang digunakan pada penelitian ini adalah kebijakan dividen, struktur 

kepemilikan, kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sedangkan 

variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan. Pada penelitian ini 

nilai perusahaan diukur dengan menggunakan rasio PBV (Price Book Value), 

pengukuran kebijakan dividen menggunakan dividen payout ratio (DPR). Metode 

penelitian yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian adalah puposive 

sampling dengan ketentuan utama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2009-2013. Teknik analisis data yang digunakan regresi 

linear berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pertama, tidak ada pengaruh 

secara signifikan antara kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, kedua, tidak 

ada pengaruh signifikan antara struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan, 

ketiga, tidak ada pengaruh signifikan antara kebijakan hutng dengan nilai 

perusahaan
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3. Ramadani Wibowo dan Siti Aisjah (2014) 

 Penelitian ini meneliti tentang pengaruh profitabilitas, kepemilikan 

manajerial, kebijakan dividen, dan leverage terhadap nilai perusahaan. Variabel 

independen yang digunakan profitabilitas, kepemilikan manajerial, kebijakan 

dividen, dan leverage, sedangkan dependen yang digunakan adalah nilai 

perusahaan. Metode penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda. Untuk nilai perusahaan diukur dengan price book value (PBV) 

sedangkan kebijakan dividen diukur dengan menggunakan dividen payout ratio 

(DPR). 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan manajerial tidak ada 

pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan dividen yang 

diproksikan melalui dividend payout ratio (DPR) tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Elva Nuraina (2012) 

 Penelitian ini meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional dan 

ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang dan nilai perusahaan. Variabel 

independen yang digunakan pada penelitian ini adalah kepemilikan institusional 

dan ukuran perusahaan. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini 

adalah kebijakan hutang dan nilai perusahaan. Pada penelitian ini kepemilikan 

institusionaldiukur dengan rasio jumlah saham yang dimiliki institusi lain dibagi 

dengan total saham perusahaan, sedangkan nilai perusahaan diukur dengan price 

book value (PBV).  
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 Teknik yang digunakan dalam pengumpulan sampel adalah purposive 

sampling dengan ketentuan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2006-2008. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah statistik deskriptif, uji normalitas data, dan uji asumsi klasik. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

5. Dwi Sukirni (2012) 

 Penelitian ini meneliti tentang pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kebijakan dividen, kebijakan hutang analisis terhadap 

nilai perusahaan. Variabel independen yang digunakan kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kebijkaan dividen dan kebijakan hutang. Variabel 

dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur 

dengan menggunakan indikator jumlah presentase kepemilikan saham manajemen 

dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Kepemilikan institusional diukur 

dengan menggunakan indikator jumlah presentase kepemilikan saham institusi 

dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Kebijakan dividen diukur dengan 

menggunakakan rasio dividend payout rasio (DPR). Kebijakan hutang diukur 

dengan menggunakan DER (debt to equity ratio). Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda. 

 Hasil penelitian menunjukan pertama, bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kedua, kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, ketiga, kebijakan dividen berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, keempat, kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai 
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perusahaan, tetapi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan 

dividen, kebijakan hutang berpengaruh secara bersama-sama terhadap nilai 

perusahaan. 

6. Byung-Seong Min dan Peter Verhoeven (2013) 

 Penelitian ini meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan pihak luar 

terhadap nilai perusahaan. Variabel independen yang digunakan kepemilikan 

pihak luar atau kepemilikan institusional sedangkan variabel dependen yang 

digunakan adalah nilai perusahaan. Artikel ini menguji bagaimana kehadiran 

pihak orang luar atau kepemilikan institusional berhubungan dengan nilai 

perusahaan. Untukmenyelidiki hubungan sebab akibat tersebut dengan 

mempekerjakanvariabel teknik instrumental. Dua variabel respon dalam penelitian 

nilai keuangan perusahaan yang diukur dengan Tobin Q, dan nilai 

perusahaanyang diukur dengan produktivitas perusahaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwakehadiran orang luar dari rapat dewan meningkatkan baik 

bagi nilai perusahaan 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

 

Keterangan Tahun Periode 

Penelitian 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Depeneden 

Teknik 

Analisis 

Penelitian saat 

ini 

2015 2012-2014 Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kebijakan 

Dividen, 

Kebijakan 

Hutang 

Nilai 

Perusahaan 

Analisis 

Regresi 

linear 

berganda 

dan uji 

asumsi 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

 
Jorenza 

Chiquita 

Sumanti 

danMarjam 

Mangantar 

2015 2008-2012 Kepemilikan 

manajerial, 

kebijakan 

hutang dan 

profitabilitas 

Kebijakan 

dividen dan 

nilai 

perusahaan 

Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

dan 

analisis 

jalur  

Triyono, 

Kharis 

Raharjo, Rina 

Arifati  

2014 2009-2013 Kebijakan 

dividen, 

struktur 

kepemilikan, 

kebijakan 

hutang, 

profitabilitas, 

dan ukuran 

perusahaan 

Nilai 

perusahaan 

Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

 

Ramadani 

Wibowo dan 

Siti Aisjah 

 

2014 2009-2011 Profitabilitas, 

kepemilikan 

manajerial, 

kebijakan 

dividen, dan 

leverage 

Nilai 

perusahaan  

Analisis 

regresi  

Linear 

berganda 

Elva Nuraina 2012 2006-2008 Kepemilikan 

institusional 

dan ukuran 

perusahaan 

Kebijakan 

hutang dan 

nilai 

perusahaan 

statistik 

deskriptif, 

uji 

normalita

s data, 

dan uji 

asumsi 

klasik 

Dwi Sukirni 2012 2008-2010 Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kebijakan 

Dividen, 

Kebijakan 

Hutang 

Nilai 

perusahaan 

Analisis 

Regresi 

linear 

berganda 

Byung-Seong 

Min dan Peter 

Verhoeven 

 

2013 2002-2006 Kepemilikan 

Institusional  

Nilai 

perusahaan 

Analisis 

Regresi 

linear 

berganda 
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2.2 Landasan Teori 

 Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan agensi muncul ketik satu 

orang atau lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan 

keputusan kepada agent tersebut. Perusahaan yang memisahkan antara fungsi 

pengelolahan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap masalah keagenan. 

Kedua pihak yang terikat dalam kontrak, yakni prinsipal dan agen, dapat memiliki 

kepentingan dan tujuan yang tidak selaras serta bertindak atas kepentingan mereka 

sendiri-sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik 

kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka didalam perusahaan. 

Para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan 

syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Oleh sebab perbedaan 

kepentingan ini, masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi 

diri sendiri. 

 Proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari perusahaan membuat 

manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk 

memaksimumkan perusahaan. Inilah yang nantinya akan menyebabkan biaya 

keagenan (agency cost). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan agency cost 

sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan 

pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki zero 

agency cost dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang 
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optimal dari pandangan shareholders karena adanya perbedaan kepentingan yang 

besar diantara mereka. 

 Menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi 

dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Kehadiran 

kepemilikan saham oleh manajerial (insider ownership) dapat digunakan untuk 

mengurangi agency cost yang berpotensi timbul, karena dengan memiliki saham 

perusahaan diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari setiap 

keputusan yang diambilnya. Proses ini dinamakan bonding mechanism, yaitu 

proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalaui program mengikat 

manajemen dalam modal perusahaan. 

 Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi konflik 

kepentingan, yaitu : a) meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (insider 

ownership), b) meningkatakan rasio dividen terhadap laba bersih (earning after 

tax), c) meningkatkan sumber pendanaan melalui hutang, d) kepemilikan saham 

oleh institusi (institutional holding). 

2.2.1 Kepemilikan Manajerial  

 Menurut Sugiarto (2011) kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi 

dimana manajer mengambil bagaian dalam struktur modal perusahaan atau 

dengan kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus 

pemegang saham diperusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini 

dipresentasikan besarnya presentase kepemilikan oleh manajer.  

 Kepemilikan manajerial ini diukur dengan proporsi saham yang dimiliki 

perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam presntase. Menurut 
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Mahadwartha dan Hartono (2002) semakin besar proporsi kepemilikan manajerial 

dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan 

pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri. 

 Kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu 

pendekatan keagenan dan pedekatan ketidak seimbangan. Pendekatan keagenan 

menganggap kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang 

digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap 

sebuah perusahaan. Pendekatan ketidak seimbangan informasi sebagai suatu cara 

untuk mengurangi ketidak seimbangan informasi antara dengan outsider melalui 

pengungkapan informasi di dalam perusahaan.   

 Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara 

untuk mengatasi masalah yang ada diperusahaan. Dengan meningkatnya 

kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan 

kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta 

memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan 

manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk 

meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk 

memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. 

 Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan indikator jumlah 

presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh 

jumlah modal saham yang beredar yang dirumuskan sebagai berikut (Sukirni 

2012) : 

MNGR =
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦𝐲𝐚𝐧𝐠𝐝𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐢𝐦𝐚𝐧𝐚𝐣𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥

𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦𝐲𝐚𝐧𝐠𝐛𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫
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2.2.2 Kepemilikan Institusional 

 Kepemilikan institusionalmerupakan proporsi saham perusahaan yang 

dimiliki intitusi atau lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan 

investasi, atau intitusi lain (Sugiarto, 2011). Kepemilikan institusionalberperan 

sebagai monitoring agent yang melakukan pengawasan optimal terhadap perilaku 

manajemen di dalam menjalankan perannya mengelola perusahaan. Monitoring 

tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh 

kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka 

yang cukup besar dalam pasar modal. 

 Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa 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.  

 Untuk mengetahui jumlah kepemilikan institusional menurut Sukirni 

(2012) dapat diukur dengan : 

INST=
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦𝐲𝐚𝐧𝐠𝐝𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐢𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦𝐲𝐚𝐧𝐠𝐛𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫
 

2.2.3  Kebijakan Dividen 

 Kebijakan dividen berhubungan dengan keputusan membagikan laba atau 

menahannya untuk diinvestasikan kembali kedalam perusahaan. Menurut Sartono 

(2001 : 369) apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, 
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maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total 

sumber dana intern atau internal financing. Sebaliknya jika perusahaan memilih 

untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern 

akan semakin besar. Dengan demikian kebijakan dividen ini harus dianalisa dalam 

kaitannya dengan keputusan pembelanjaan atau penentuan struktur modal secara 

keseluruhan. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen menurut Astuti 

(2004: 146), yaitu : 

1. Peraturan Pemerintah 

Beberapa negara ikut mengatur kebijakan dividen bagi perusahaan dengan 

tujuan untuk melindungi kreditur. 

2. Hambatan dalam perjanjian/kontrak 

Bank akan membatasi pembayaran dividen tunai sampai batas tertentu dari 

laba bisa dicapai atau bank mengatur pembayaran denda sampai jumlah tertentu, 

misalnya x% dari laba. Hal ini dilakukan oleh bank berkaitan dengan perjanjian 

kredit dari bank perusahaan 

3. Hambatan Internal 

Jumlah pembayaran dividen tunai juga tergantung pada tersedianya uang 

kas perusahaan. Walaupun laporan laba rugi menyatakan adanya laba yang cukup 

besar namun tentu jumlah tersebut sama dengan jumlah uang kas tunai yang ada 

di perusahaan. Jadi saldo dari laporan arus kas akan lebih muda menentukan 

jumlah pembayaran dividen tunai. 
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4. Perkiraan pertumbuhan dimasa yang akan datang  

Bila pimpinan perusahaan melihat adanya banyak peluang untuk 

pengembangan perusahaan, maka pimpinan akan cenderung menahan labanya 

untuk pembiayaan rencana pengembangan. 

5. Pertimbangan Pemilik Perusahaan  

Dalam menentukan kebijakan dividen, pertama-tama perusahaan harus 

sepakat mengutamakan kesejahteraan pemilik. Walaupun tidak mungkin untuk 

membuat kebijakan yang dapat memaksimumkan kesejahteraan atau kepuasan 

setiap pemilik, namun setidak-tidaknya perusahaan dapat membantu kebijkan 

dividen yang memuaskan sebagian besar pemilik saham. 

6. Pertimbangan Pasar  

Perusahaan hendaknya ikut mempertimbangkan reaksi pasar atas 

kebijakan dividen yang diambilnya. Pada umumnya pasar akan bereaksi positif 

atas kebijakan dividen yang tetap atau bertumbuh secara tetap. Sehingga beberapa 

pemimpin perusahaan enggan menurunkan pembayaran dividen walau laba 

perusahaan menurun. Reaksi negatif dari pasar akan menurunkan harga saham 

yang tentu saja hal ini tidak diinginkan oleh pemilik maupun perusahaan. 

 Dalam penelitian ini kebijakan dividen diproksikan melalui DPR (Dividen 

Payout Rasio). Rasio pembayaran dividen adalah presentase laba yang dibayarkan 

kepada pemegang saham dalam bentuk kas (Astuti, 2004 : 146). 

DPR =
𝐃𝐞𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐩𝐞𝐫𝐋𝐞𝐦𝐛𝐚𝐫𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦

𝐋𝐚𝐛𝐚𝐩𝐞𝐫𝐋𝐞𝐦𝐛𝐚𝐫𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦
 

 

 



21 

 

 

 

2.2.4 Kebijakan Hutang 

 Menurut Sugiarto (2009 : 1) dalam konteks manajemen kuangan, dikenal 

tiga fungsi utama manajemen kuangan yaitu, fungsi penggunaan dana yang 

menyangkut keputusan investasi, fungsi mendapatkan dana yang menyangkut 

keputusan pembelanjaan (pendanaan) serta fungsi pengalokasian laba yang 

menyangkut kebijakan dividen. Kebijakan hutang merupakan salah satu dari 

kebijakan keuangan (pendanaan) yang berkaitan dengan sumber pendanaan suatu 

perusahaan. Struktur pendanaan, atau disebut struktur modal, adalah proporsi 

antara jumlah dana dari dalam dan luar yang digunakan untuk membiayai 

kegiatan operasional perusahaan dan juga membiayai asetnya.Penggunaan hutang 

tidak akan mempengaruhi kekuasaan (voice share) dari perusahaan sejauh 

perusahaan tidak menyalahi kontrak terhadap kewajiban perusahaan.  

 Pendanaan dengan hutang akan lebih disukai, meskipun hutang 

memunculkan biaya bunga yang dapat mengarahkan perusahaan ke posisi 

bangkrut saat peusahaan mengalami kesulitan mengembalikan bunga dan pokok 

pinjaman. Pertimbangan lain penggunaan hutang adalah pembayaran bunga 

hutang kepada kreditur dapat mengurangi pajak penghasilan perusahaan. 

Kemampuan hutang dalam mengurangi pajak penghasilan perusahaan dapat 

menurunkan biaya pendanaan hutang. Menurut Astuti (2004 : 35) pembiayaan 

dengan hutang memiliki kelebihan antara lain : 

1. Memperoleh dana melalui hutang membuat pemegang saham dapat 

mempertahankan pengendalian atas perusahaan dengan investasi yang 

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

marjin pengaman, sehingga jika pemegang saham hanya 

memberikansebagian kecil dananya sebagi modal, maka kreditur dapat 

melihat bahwa sebagian besar risiko perusahaan ditanggungnya. 

3. Jika perusahaan memperoleh pengembalian yang lebih besar dibanding 

pembayaran bunga, maka tingkat pengembalian modal pemilik akan lebih 

besar atau leveraged. 

 Dalam penelitian ini kebijakan hutang diproksikan melalui DER (Debt to 

Equity Ratio) yaitu kebijakan perusahaan dalam menggunakan hutang sebagai 

sumber pendanaan dalam kegiatan operasional perusahaan. Menurut 

(Subramanyam & Wild, 2010 : 44) nilai DER dapat dicari dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

DER =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐃𝐞𝐛𝐭

𝐬𝐡𝐚𝐫𝐞𝐡𝐨𝐥𝐝𝐞𝐫𝐬𝐞𝐪𝐮𝐢𝐭𝐲
 

2.2.5  Nilai Perusahaan 

 Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu 

perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama 

perusahaan. Menurut Suad (2008 : 7), nilai perusahaan merupakan harga yang 

bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai 

perusahaan didefinisikan sebagai persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan dalam mengelola sumber daya. Keown (2004:470) dalam agnes 

(2013) juga menyatakan bahwa nilai perusahaan adalah nilai pasar atas surat 

berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. Sehingga dapat ditarik 
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kesimpulan bahwa nilai perusahaan adalah nilai pasar seluruh komponen 

keuangan perusahaan yang bersedia dibayar oleh calon pembeli jika perusahaan di 

jual yang tercermin dari harga sahamnya. 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 (Sartono, 2001 : 8). 

 Menurut Bringham dan Houston (2006 : 110) mengukur nilai perusahaan 

dapat dilakukan dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu : 

1. Rasio Harga/Laba 

Price Earning Ratio (PER) adalah salah satu ukuran paling dasar dalam 

analisis saham secara fundamental. Fokus perhitungan menggunakan PER 

adalah laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan selama satu periode. 

Dengan mengetahui Price Earning Ratio (PER), perusahaan dapat menilai 

harga sebuah saham tergolong wajar atau tidak secara nyata dan bukan 

secara perkiraan. Rumus yang digunakan yaitu : 

PER =
𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚𝐏𝐚𝐬𝐚𝐫𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦

𝐋𝐚𝐛𝐚𝐩𝐞𝐫𝐋𝐞𝐦𝐛𝐚𝐫𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦
 

2. Rasio Harga/Arus Kas (price/cash flow ratio) 

Beberapa industri, harga saham akan lebih terikat pada arus kas dari pada 

laba bersih. Akibatnya para investor lebih sering memperhatikan rasio 

harga/arus kas. Rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio harga atau 

arus kas yaitu :  

Rasio Arus Kas =
𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚𝐩𝐞𝐫𝐋𝐞𝐦𝐛𝐚𝐫𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦

𝐀𝐫𝐮𝐬𝐊𝐚𝐬𝐩𝐞𝐫𝐋𝐞𝐦𝐛𝐚𝐫𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦
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3. Rasio  Nilai Pasar/Nilai Buku 

Rasio atas harga pasar saham terhadap nilai bukunya juga akan 

memberikan indikasi yang lain tentang investor memandang perusahaan. 

Perusahaan dengan tingkat pengembalian ekuitas yang relatif tinggi 

biasanya menjual dengan perkalian nilai buku yang lebih besar jika 

dibandingkan perusahaan yang pengembaliannya rendah. Rumus untuk 

menentukan nilai buku atau Price Book Value (PBV) yaitu : 

PBV =
𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚𝐏𝐚𝐬𝐚𝐫𝐩𝐞𝐫𝐋𝐞𝐦𝐛𝐚𝐫𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦

𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢𝐁𝐮𝐤𝐮𝐩𝐞𝐫𝐋𝐞𝐦𝐛𝐚𝐫𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦
 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris pengaruh 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, dan 

kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Sehingga dari penjelasan tersebut 

skematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Kepemilikan  

Manajerial(X1) 

Kepemilikan  

Institusional(X2) 

 

Nilai 

Perusahaan (Y) 

(PBV) 
Kebijakan 

Dividen(X3) 

 

Kebijakan  

Hutang(X4) 

 



25 

 

 

 

 

 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mencoba untuk menguji secara 

empiris pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan 

dividen dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Gambar tersebut dapat 

dijelasakan kepemilikan manajerial (X1), kepemilikan institusional (X2), 

kebijakan dividen (X3), dan kebijakan hutang (X4), berpengaruh secara langsung 

terhadap nilai perusahaan (Y), karena dipandang dapat menyelesaikan masalah 

keagenan atau agency problem. Kepemilikan manajerial (X1), kepemilikan 

institusioanal (X2), kebijakan dividen (X3), dan kebijakan hutang (X4) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Y). Dengan meningkatnya kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional dipandang dapat mencegah perilaku 

oportunistik manajer dalam menggunakan tingkat hutang perusahaan sebagai 

sumber dana untuk kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan, kebijakan 

dividen dapat menyebabkan terjadinya pecking order oleh perusahaan yang 

menyatakan bahwa apabila internal equity yang ada dalam perusahaan mencukupi 

untuk mengatasi masalah kebutuhan dana, maka perusahaan akan menggunakan 

sumber dana eksternal yang mulai kecil risikonya, yaitu hutang.  

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan 

 Jensen dan Meckling (1976) menyatakan konflik keagenan terjadi karena 

adanya  pemisahan kepemilikan dan pengendalian. Konflik keagenan 

menyebabkan penurunan  nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan 
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mekanisme control yang dapat mengurangi konflik keagenan. Konflik keagenan 

tidak terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan seratus persen oleh manajemen. 

 Wahidawati (2002) dalam Sugiarto (2011) mengungkapkan kepemilikan 

insider dipandang dapat menyamakan kepentingan pemilik dan manajer, sehingga 

semakin tinggi kepemilikan insider akan semakin tinggi pula nilai perusahaan. 

Dengan kata lain kepemilikan manajerial dapat membuat kepentingan para 

pemegang saham dengan manajer menyatu sehingga nilai pasar saham perusahaan 

mengalami peningkatan. Manajer sekaligus pemegang saham akan meningkatkan 

nilai perusahaan karena dengan meningkatkan nilai perusahaan, maka nilai 

kekayaannya sebagai pemegang saham akan meningkat juga. Dengan 

memperhatikan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis pertama. 

H1 :  Kepemilikan  manajerial  berpengaruh  terhadap nilai perusahaan. 

 

2.4.2 PengaruhKepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan 

 Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi 

tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Adanya kepemilikan saham 

perusahaan oleh investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi, dan kepemilikan oleh instansi lain dalam bentuk perusahaan 

dapat meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap para manajer. 

 Wardhani (2006) dalam Elva Nuaraina (2012) menyatakan bahwa nilai 

suatu perusahaan akan lebih tinggi apabila perusahaan tersebut dimiliki oleh 

lembaga keuangan yang disponsori oleh bank. Hal ini menjelaskan bahwa bank, 
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sebagai pemilik perusahaan, akan menjalankan fungsi monitoringnya dengan 

lebih baik dan investor percaya bahwa bank tidak akan melakukan ekspropriasi 

atas aset perusahaan. Sugiarto (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

kepemilikan institusional berperan sebagai monitoring agents yang berperan aktif 

dan konsisten dalam melindungi investasi yang telah mereka pertaruhkan dalam 

perusahaan. Selain itu, apabila perusahaan tersebut dimiliki oleh perbankan maka 

apabila perusahaan tersebut menghadapi masalah keuangan maka perusahaan 

akan lebih mudah mendapatkan suntikan dana dari bank tersebut. Kepemilikan 

oleh bank akan menurunkan kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan.  

H2 :  Kepemilikan  institusional  berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 

2.4.3  Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan 

 Kebijakan dividen merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah 

keagenan (agency problem).Sugiarto (2009 : 76) dalam bukunya menjelaskan 

mengenai model cross-sectional yang berasumsi bahwa pembayaran dividen 

didorong oleh upaya untuk mengurangi masalah keagenan yang muncul karena 

diperusahaan ada pemisahan antara pemilik dan manajer. Mengurangi masalah 

keagenan dengan cara membayar dividen dalam jumlah besar merupakan metode 

bonding, suatu metode yang menunjukan komitmen manajer untuk melakukan 

aktivitas memaksimumkan nilai perusahaan. Mekanisme bonding dengan 

meningkatkan jumlah dividen merupakan mekanisme yang efektif karena pasar 
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akan menghukum perusahaan ketika dividen perusahaan pada periode mendatang 

akan mengalami penurunan. 

 Kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba atau 

menahannya guna di investasikan kembali di dalam perusahaan. Kebijakan 

dividen menyangkut kesejahteraan pemegang saham akan meningkat apabila 

perusahaan membayarkan dividen kepada pemegang saham sehingga juga akan 

meningkatkan nilai perusahaan (Widanaputra 2010 : 382). Penelitian yang 

dilakukan oleh Sugiarto (2011) menunjukan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

H3 :  Kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

2.4.4 Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan  

 Sugiarto (2009 : 1) menyatakan kebijakan hutang merupakan salah satu 

dari kebijakan keuangan (pendanaan) yang berkaitan dengan sumber pendanaan 

suatu perusahaan. Struktur pendanaan, atau disebut struktur modal, adalah 

proporsi anatar jumlah dana dari dalam dan luar yang digunakan untuk membiayai 

kegiatan operasional perusahaan dan juga membiayai asetnya. Wahyudi dan 

Pawestri (2006) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peningkatan hutang 

diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajibannya di masa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang rendah, 

hal tersebut akan direspon positif oleh pasar. 

 Sugiarto (2009 : 51) menjelaskan bahwa Model Myers dan Majluf (1984) 

juga memperkuat menegenai hubungan positif antara kebijakan hutang dengan 
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nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham perusahaan bahwa, harga 

saham bereaksi positif terhadap kenaikan hutang dan bereaksi negatif atas 

pengurangan hutang. Sehingga, apabila perusahaan memakai saham yang 

merupakan sumber dana paling berisiko untuk kegiatan investasinya, investor 

akan mencurigai harga saham perusahaan tersebut sedang overvalued. Sebaliknya 

apabila perusahaan meningkatkan porsi hutang untuk kegiatan investasinya, 

investor akan menilai perusahaan cukup yakin tentang kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba pada masa yang akan datang. Oleh karena itu kenaikan 

tingkat hutang direspon positif oleh pasar saham sehingga dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. 

H4 :  Kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan 


