
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Persektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu 

corporate governance. Teori agensi merupakan basis teori yang selama ini digunakan 

sebagai dasar dalam praktik bisnis perusahaan. Teori keagenan dikemukakan oleh 

Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Teori ini muncul 

setelah fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan terdapat 

dimana-mana khususnya pada perusahaan-perusahaan besar yang modern, sehingga 

teori perusahaan yang klasik tidak bisa lagi dijadikan basis analisis perusahaan seperti 

itu (Sutedi, 2012). Teori ini memaparkan tentang pemisahan pengendalian perusahaan 

yang berdampak pada munculnya hubungan antara agent dan principals. Mereka 

mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu mekanisme kontrak antara 

penyedia modal (the principals) dan para agen.  

Hubungan keagenan merupakan kontrak, baik bersifat eksplisit maupun implisit, 

dimana satu atau lebih orang (yang disebut principals) meminta orang lain (yang 

disebut agen) untuk mengambil tindakan atas nama principals (Sugiarto, 2009). 

Principals adalah pihak yang memberikan perintah kepada agen untuk bertindak atas 
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nama principal, sedangkan agen adalah pihak yang diberi kepercayaan oleh principal 

untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Tujuan dari pemisahannya pengelolaan dari 

kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan 

yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya 

perusahaan oleh tenaga-tenaga professional (Sutedi, 2012). 

Masalah keagenan muncul saat agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan 

prinsipal. Masalah tersebut disebut agency conflict. Konflik tersebut dapat terjadi 

pada saat proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh para manajer kurang dari 

100% dari total saham yang beredar. Pada saat itu manajer cenderung mengutamakan 

kepentingan pribadi dan tidak berdasarkan pada tujuan perusahaan yaitu 

memaksimalkan nilai perusahaan dalam memilih dan mengambil kebijakan akuntansi 

yang sesuai dengan kepentingan agen, meskipun seringkali kebijakan tersebut bukan 

yang terbaik bagi prinsipal.  

Eisenhardt dalam Permanasari (2010) 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. 

Berdasarkan ketiga asumsi tersebut, kita dapat diketahui bahwa manajer sebagai 

seorang manusia kemungkinan besar akan melakukan tindakan-tindakan yang 

sifatnya opportunistic, yaitu cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya. 
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Sedangkan pemegang saham akan cenderung tertarik pada hasil keuangan yang terus 

mengalami pertumbuhan atau investasi mereka dalam perusahaan memberikan hasil 

yang baik.  

Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesempatan manajer melakukan 

tindakan yang merugikan investor luar, Jensen dan Meckling (1976) mengidentifikasi  

adanya dua cara, yaitu investor luar melakukan pengawasan (monitoring) dan 

manajer sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (bonding). Cara 

tersebut di satu sisi akan mengurangi penyimpangan yang terjadi, namun dapat 

memunculkan biaya keagenan yang dapat mengurangi nilai perusahaan.  

Jensen dan Meckling (1976) memecah biaya keagenan menjadi tiga komponen: 

pertama, biaya-biaya yang dikeluarkan principal (monitoring cost); kedua, bonding 

expenditure dari agen, dan ketiga residual loss. Pengeluaran pengawasan dibayar oleh 

prinsipal untuk mengatur dan mengawasi tingkah laku agen dalam melakukan 

pengelolaan perusahaan. Bonding expenditures diciptakan oleh agen untuk menjamin 

bahwa mereka (manajemen) tidak akan mengambil tindakan-tindakan yang pada 

akhirnya akan merugikan prinsipal. The residual loss adalah nilai kerugian yang 

dialami prinsipal akibat keputusan yang diambil oleh agen, yang menyimpang dari 

keputusan yang dibuat oleh principal jika ia memiliki informasi dan bakat 

sebagaimana agen. Antisipasi atas ketiga biaya yang didefinisikan sebagai biaya 

keagenan ini nampak pada harga saham yang terkoreksi saat perusahaan menjual 

sahamnya (Sugiarto, 2009).  
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Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut dengan 

masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang 

dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga timbul biaya 

keagenan (agency cost). Ada beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost, 

diantaranya adanya kepemilikan saham oleh institusional dan kepemilikan saham 

oleh manajemen (Tendi Haruman dalam Permanasari, 2010). 

2.1.2 Good Corporate Governance 

2.1.2.1 Definisi Good Corporate Governance 

Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang 

digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan 

pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas 

perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan 

tetap mempertahankan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan 

perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Definisi menurut Cadbury mengatakan 

bahwa Good Corporate Governance adalah mengarahkan dan mengendalikan 

perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan 

(Sutedi, 2012).  
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2.1.2.2 Tujuan Good Corporate Governance 

Komite Nasional Kebijakan Governance menjelaskan bahwa corporate governance 

merupakan acuan bagi perusahaan dalam rangka: 

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang 

didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta 

kewajaran dan kesetaraan. 

2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ 

perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. 

3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi agar 

dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai 

moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. 

5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap 

memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 

6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, 

sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi 

dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. 

Chen (2008) dalam Putri (2011) menyatakan dengan membangun mekanisme 

corporate governance yang efektif, juga dapat memperluas tingkat kebebasan 

perusahaan untuk membuat pengambilan keputusan dengan tepat waktu, dan 

membawa pada peningkatan nilai perusahaan. Pada perinsipnya GCG menyangkut 
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kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang 

saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam tata kelola 

perusahaan, transparansi dan penjelasan, serta peranan dewan komisaris dan komite 

audit. Kegagalan perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan dan krisis-

krisis ekonomi di berbagai negara, telah memusatkan perhatian kepada pentingnya 

tata kelola pada perusahaan-perusahaan yang didanainya tersebut. 

2.1.2.3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Menurut Sutedi (2012) dalam bukunya menyatakan bahwa ada beberapa prinsip dasar 

yang harus diperhatikan dalam corporate governance, yaitu sebagai berikut: 

1. Transparansi 

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholder 

harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. 

2. Dapat Dipertanggungjawabkan (Accountability) 

Berarti menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk 

menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, 

sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris. 

3. Kejujuran (Fairness) 

Prinsip ketiga dari pengelolaan perusahaan penekanan pada kejujuran, terutama 

untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas 

tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk 

melindungi hak-haknya. 
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4. Sustainability 

Ketika perusahaan negara (corporation) exist dan menghasilkan keuntungan dalam 

jangka panjang manajemen harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan 

komunitasnya agar berhasil. Manajemen harus tanggap terhadap lingkungan, 

memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi warga 

corporate yang baik. Hal ini akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi 

stakeholder.  

Salah satu isu tentang tata kelola perusahaan yang menjadi perhatian  adalah struktur 

kepemilikan perusahaan atau kontrol dari perusahaan. Di negara berkembang seperti 

Indonesia banyak perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan perusahaan yang 

beragam. Kepemilikan perusahaan bisa terkonsentrasi ataupun tersebar antara banyak 

pemilik. Tingkat konsentrasi dan komposisi kepemilikan menentukan distribusi 

kekuasaan perusahaan antara manajer dan pemegang saham, yang pada dirinya akan 

mempengaruhi sifat pengambilan keputusan yang berpengaruh pada perkembangan 

perusahaan. Dipisahkannya antara pemilik perusahaan (ownership) dari manajemen 

(control) menimbulkan masalah corporate governance. 

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin 

banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan Agency 

Theory yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) 

menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga professional (disebut 

agents) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. 
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2.1.3 Struktur Kepemilikan  

Menurut Sugiarto (2009) struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan saham, 

yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (insider) dengan 

jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Dapat dikatakan pula struktur kepemilikan 

saham adalah proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam 

kepemilikan saham perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya suatu perusahaan 

diwakili oleh direksi (agents) yang ditunjuk oleh pemegang saham (principals). 

Menurut I Made Sudana (2011) menyatakan struktur kepemilikan adalah 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 kewengangan mengambil keputusan 

dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemilik. 

Semakin besar sebuah perusahaan maka, pemilik perusahaan tidak mungkin untuk 

melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan perusahaan tersebut sendirian. Pemilik 

perusahaan akan menunjuk agen-agen profesional yang telah terlebih dahulu dipilih 

melalui seleksi yang kemudian akan melaksanakan tugasnya untuk mengelola 

perusahaan yang pada akhirnya dituntut untuk dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan. Namun dalam proses maksimalisasi nilai perusahaan tersebut pemilik 

juga ikut berperan yaitu dengan melakukan kontrol terhadap manajemennya. Hal ini 

dilakukan agar manajemen perusahaan tidak dapat melakukan tindakan-tindakan 
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yang dapa merugikan pemilik perusahaan dikemudian hari. Dalam sebuah perusahaan 

terdapat banyak pihak yang ikut memilikinya dikarenakan saham yang dimiliki oleh 

pihak tersebut. Dalam penelitian ini digunakan empat kepemilikan dalam sebuah 

perusahaan yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan 

asing, dan kepemilikan terkonsentrasi. 

2.1.3.1 Kepemilikan Manajerial (X1) 

Struktur kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen yang secara aktif terlibat di dalam pengambilan keputusan. 

Pengukurannya dilihat dari besarnya proporsi saham yang dimiliki manajemen pada 

akhir tahun yang disajikan dalam bentuk persentase (Yadnyana dan Wati dalam 

Bernandhi 2013). 

Born (dalam Efendi, 2013), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah 

persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan 

komisaris. Berdasarkan teori, Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa 

pemisahan kepemilikan saham dan pengawasan perusahaan akan menimbulkan 

benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen. Benturan 

kepentingan anatara pemegang saham dan pihak menajemen akan meningkat seiring 

dengan keinginan pihak manajemen untuk meningkatkan kemakmuran pada diri 

mereka sendiri. 

Adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan 

dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan akan mengalami peningkatan sebagai 
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akibat dari kepemilikan manajemen yang meningkat dalam perusahaan tersebut. Hal 

ini sangat potensial dalam mengurangi alokasi sumber daya yang tidak 

menguntungkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai perusahaan (Efendi, 

2013).  

Menurut Jensen dan Meckling (1976), ketika kepemilikan saham oleh manajemen 

rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya perilaku opportunistic manajer yang 

ikut mengalami peningkatan. Dengan adanya kepemilikan manajemen terhadap 

saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan 

kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan 

antara agen dan principal diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga 

sekaligus sebagai pemegang saham. Karena manajer memiliki semangat yang kuat 

untuk dapat memberi kemakmuran pada dirinya yang seorang pemilik sekaligus 

bagian dalam manajemen perusahaan. 

Cho, Itturiaga dan Sanz, Mark dan Li dalam Efendi (2013) menyatakan bahwa 

hubungan struktur kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan merupakan hubungan 

non-monotonik. Hubungan non-monotonik antara kepemilikan manajerial dan nilai 

perusahaan disebabkan adanya insentif yang dimiliki oleh manajer dan mereka 

cenderung berusaha untuk melakukan pensejajaran kepentingan dengan outside 

owners dengan cara meningkatkan kepemilikan saham mereka jika nilai perusahaan 

yang berasal dari investasi mengalami peningkatan.  
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Besarnya proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen akan efektif dalam 

memonitor setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan (Permanasari, 2010). 

Disamping itu, Jensen dan Meckling (1976) menambahkan bahwa manajemen juga 

akan semakin giat di dalam memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga 

adalah dirinya sendiri, sehingga masalah keagenan dapat diasumsikan akan berkurang 

dan kinerja perusahaan menjadi meningkat. 

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =
Jumlah Kepemilikan Saham oleh Manajemen

Jumlah Saham yang Beredar
 x100%..................2.1 

Sumber: Efendi (2013) 

2.1.3.2 Kepemilikan Institusional (X2) 

Tarjo dalam Bernandhi (2013), menerangkan kepemilikan institusional adalah 

kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan 

asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Menurut 

Brealey, Myers, dan Marcus dalam Fandini (2013) Kepemilikan Institusional adalah 

beberapa saham dipegang langsung oleh para investor individu tetapi proporsi yang 

besar dimiliki oleh lembaga keuangan seperti reksa dana, dana pensiun, dan 

perusahaan asuransi. 

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki 

peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi 

antara manajer dan pemegang saham. Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan 

institusional disebutkan oleh Permanasari (2010) sebagai berikut : 
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1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji 

keandalan informasi. 

2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas 

aktivitas yang terjadi di dalam perushaan. 

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena 

dengan adanya kepemilikan oleh institusional maka akan mendorong peningkatan 

pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal. Hal ini disebabkan 

investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah 

percaya terhadap tindakan manipulasi laba. 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. 

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan 

yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi 

perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya 

akan merugikan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi 

keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan (Wening dalam Permanasari 2010). 

Pengawasan oleh institusi dapat memaksimalkan kerja manajer dalam 

memaksimalkan nilai perusahaan. Monitoring yang dilakukan institusi mampu 

mensubstitusi biaya keagenan lain sehingga biaya keagenan menurun dan nilai 
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perusahaan meningkat. Kenaikan nilai perusahaan menandakan peningkatan 

kemakmuran para pemegang sahamnya. 

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
Jumlah Kepemilikan Saham oleh Institusi

Jumlah Saham yang Beredar
 x100%......................2.2 

Sumber: Efendi (2013) 

2.1.3.3 Kepemilikan Asing (X3) 

Kepemilikan asing adalah presentase kepemilikan saham perusahaan oleh investor 

asing (Sissandhy, 2014). Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 

angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha 

asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik 

Indonesia (Ramadhan dalam Sissandhy, 2014).  

Perusahaan yang dimiliki oleh asing cenderung lebih ketat dalam pengawasan 

operasional perusahaannya. Hal ini dikarenakan investor asing menuntut kerja keras 

agar investasi yang mereka lakukan dapat memberikan mengembalian yang besar 

pula. Pemilik asing mungkin memiliki  informasi yang lebih efisien untuk memenuhi 

kebutuhan internal perusahaannya. Hal ini dapat mendorong para manajer untuk 

dapat lebih mementingkan kepentingan para pemegang sahamnya. Struktur 

kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki 

oleh asing, dapat dirumuskan : 

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑖𝑛𝑔 =
Jumlah Kepemilikan Saham oleh Asing

Jumlah Saham yang Beredar
 x100%………….…………..2.3 
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Sumber: Sissandhy (2014) 

Total saham asing yang dimaksud adalah jumlah presentase saham yang dimiliki oleh 

pihak asing pada akhir tahun. Sedangkan total saham yang beredar, dihitung dengan 

menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut pada akhir 

tahun. 

2.1.3.4 Kepemilikan Terkonsentrasi (X4) 

Kepemilikan terkonsentrasi merupakan fenomena yang sering ditemukan di negara 

dengan ekonomi sedang tumbuh seperti Indonesia. Kepemilikan terkonsentrasi 

menggambarkan jika kepemilikan saham sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian 

kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah 

saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya, sehingga memegang 

sebagian besar kendali atas aktivitas bisnis pada suatu perusahaan.  

Kepemilikan perusahaan dikatakan lebih terkonsentrasi apabila untuk mencapai 

kontrol dominasi atau mayoritas dibutuhkan penggabungan lebih sedikit investor. 

Kepemilikan terkonsentrasi ini dapat menjadi mekanisme internal dalam 

pendisiplinan terhadap manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, sehingga dapat memantau 

segala kegiatan para manajer.  

Dibandingkan dengan mekanisme pemegang saham besar, kepemilikan terkonsentrasi 

memiliki kekuatan kontrol yang lebih rendah karena mereka tetap harus melakukan 



25 
 

koordinasi untuk menjalankan hak kontrolnya. Namun pada sisi yang lain dengan 

adanya kepemilikan terkonsentrasi dalam sebuah perusahaan maka, menimbulkan 

kemungkinan yang lebih kecil untuk munculnya peluang bagi kelompok investor 

yang terkonsentrasi untuk mengambil tindakan yang merugikan investor yang lain. 

Dalam menentukan kepemilikan terkonsentrasi kita dapat melihat persentase 

kepemilikan saham oleh salah satu pihak investor, apabila salah satu pihak investor 

memiliki kepemilikan saham di atas 50% dari jumlah saham yang beredar maka, 

perusahaan tersebut dapat dikatakan memiliki kepemilikan terkonsentrasi oleh salah 

satu kelompok investor. 

2.1.4 Ukuran Perusahaan (Z) 

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya sebuah perusahaan yang dapat dilihat 

melalui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan perusahaan melalui 

sumber daya yang dimiliki (Efendi, 2013). Sujoko dan Soebiantoro dalam Bernandhi 

(2013) menjelaskan, ukuran perusahaan yang besar dapat menjadi indikator bahwa 

perusahaan tersebut mengalami perkembangan dan besar kecilnya ukuran perusahaan 

dapat tercermin dari nilai total aset yang tercantum di neraca.  

Ukuran perusahaan adalah rata–rata total penjualan bersih untuk tahun yang 

bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada 

biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum 

pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap 

maka perusahaan akan menderita kerugian (Brigham and Houston 2001). Keadaan 
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yang dikehendaki oleh perusahaan adalah perolehan laba bersih sesudah pajak karena 

bersifat menambah modal sendiri. Laba operasi ini dapat diperoleh jika jumlah 

penjualan lebih besar daripada jumlah biaya variabel dan biaya tetap. Agar laba 

bersih yang diperoleh memiliki jumlah yang dikehendaki maka pihak manajemen 

akan melakukan perencanaan penjualan secara seksama, serta dilakukan pengendalian 

yang tepat, guna mencapai jumlah penjualan yang dikehendaki. Ukuran perusahaan 

merupakan salah satu indikator untuk mengklasifikasikan perusahaan. Ukuran 

perusahaan yang besar dapat menjadi indikator bahwa perusahaan tersebut 

mengalami perkembangan dan besar kecilnya ukuran perusahaan dapat tercermin dari 

nilai total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan, nilai pasar atas saham 

perusahaan tersebut.  

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk 

mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh 

pinjaman dari krediturpun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar 

memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan 

dalam industri. Sehingga hal ini akan menyebabkan nilai perusahaan akan mengalami 

peningkatan, dan menarik investor untuk melakukan investasi. 

Perusahaan dengan total aktiva yang besar memiliki prospek yang bagus dalam 

jangka waktu yang relatif lama. Disamping itu, perusahaan yang memiliki total aktiva 

besar menandakan perusahaan itu lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba, 

serta memenuhi hutang perusahaannya. Melihat total aktiva yang besar yang dimiliki  

perusahaan tentu menarik perhatian investor untuk berinvestasi, dengan asumsi 
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bahwa dengan melakukan investasi di perusahaan tersebut diharapkan pengembalian 

yang didapat juga besar. Respon dari preferensi investor tersebut akan tercermin dari 

peningkatan harga saham yang selanjutnya akan menyebabkan naiknya nilai 

perusahaan (Pratiwi dalam Bernandhi, 2013). Ukuran perusahaan dihitung dengan 

menggunakan logaritma natural dari total aktiva, sehingga dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Budiasih dalam Efendi, 2013): 

𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡……………………………………………………………...2.5 

Keterangan : 

Size : Ukuran perusahaan 

Ln Total Aset : Logaritma natural 

2.1.5 Nilai Perusahaan (Y) 

Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengorganisasikan berbagai sumber daya 

yang ada dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Teori perusahaan pada 

mulanya didasarkan pada asumsi bahwa maksud dan tujuan sebuah perusahaan yaitu 

memaksimumkan laba sekarang atau laba jangka pendek yang dihasilkan perushaan. 

Namun berdasarkan pengamatan, saat ini perusahaan sering mengorbankan laba 

jangka pendeknya untuk meningkatkan laba jangka panjangnya. Oleh karena itu, teori 

perusahaan  (theory of the firm) meluruskan bahwa tujuan utama perusahaan adalah 

untuk memaksimumkan nilai perusahaan (value of the firm). Nilai perusahaan 

tercermin dari nilai sekarang dari semua keuntungan perusahaan yang  diharapkan  

dimasa depan. Keuntungan perusahaan dimasa depan tersebut kemudian didiskon ke 
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masa sekarang. Teori perusahaan dijadikan acuan oleh pihak manajer dalam 

pengambilan keputusan manajerial (Salvatore dalam Efendi, 2013). 

Menurut Sudana (2011) tujuan normatif suatu perusahaan yaitu memaksimalkan nilai 

perusahaan atau kekayaan bagi pemegang saham, yang dalam jangka pendek bagi 

perusahaan go public tercermin pada harga pasar saham perusahaan yang 

bersangkutan di pasar modal. Memaksimalkan nilai perusahaan dinilai lebih tepat 

sebagai tujuan karena:  

a. Memaksimalkan nilai perusahaan berarti memaksimalkan nilai sekarang dari 

semua keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham di masa yang akan 

datang atau berorientasi jangka panjang.  

b. Mempertimbangkan faktor resiko.  

c. Memaksimalkan nilai perusahaan lebih menekankan pada arus kas dari pada 

sekedar laba menurut pengertian akuntansi.  

d. Memaksimalkan nilai perusahaan tidak mengabaikan tanggung jawab sosial.  

Nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas 

perusahaan yang beredar (Keown dalam Efendi 2013). Menurut Husnan (2006) nilai 

perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila 

perusahaan tersebut dijual. Sedangkan menurut Bringham dan Houston (2010) nilai 

perusahaan didefinisikan sebagai tujuan utama dari keputusan manajerial dengan 

mempertimbangkan resiko dan waktu yang terkait dengan perkiraan laba per saham 

untuk memaksimalkan harga saham biasa perusahaan. 
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Nilai perusahaan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan yang 

menandakan kepercayaan masyarakat atau konsumennya terhadap segala proses yang 

telah dilalui oleh perusahaan tersebut. Nilai perusahaan atau yang biasa juga disebut 

dengan company value berkaitan dengan masa depan perusahaan. Apabila suatu 

perusahaan memiliki nilai perusahaan yang baik atau tinggi maka semakin baik pula 

perusahaan tersebut, dengan demikian makan akan menarik investor untuk 

melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Tinggi rendahnya nilai perusahaan dapat 

dilihat dari harga saham di pasar saham.  

Menurut J. Keown, Scott, dan Martin (dalam Fandini, 2013), terdapat variabel-

variabel kuantitatif yang dapat digunakan untuk memperkirakan nilai suatu 

perusahaan, antara lain:  

a. 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.  

b. Nilai pasar perusahaan  

Nilai pasar saham adalah suatu pendekatan untuk memperkirakan nilai bersih dari 

suatu bisnis. Apabila saham didaftarkan dalam bursa sekuritas dan secara luas 

diperdagangkan, maka pendekatan nilai dapat dibangun berdasarkan nilai pasar. 
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Pendekatan nilai merupakan suatu pendekatan yang paling sering digunakan dalam 

menilai perusahaan besar, dan nilai ini dapat berubah dengan cepat.  

c. Nilai apprasial  

Perusahaan yang berdasarkan appraiser independent akan mengijinkan 

pengurangan terhadap goodwill apabila harga aktiva perusahaan meningkat. 

Goodwill dihasilkan sewaktu nilai pembelian perusahaan melebihi nilai buku 

aktivanya.  

d. Nilai arus kas yang diharapkan  

Nilai ini dipakai dalam penilaian merger atau akuisisi. Nilai sekarang dari arus kas 

yang telah ditentukan akan menjadi maksimum dan harus dibayar oleh perusahaan 

yang ditargetkan (target firm), pembayaran awal kemudian dapat dikurangi untuk 

menghitung nilai bersih sekarang dari merger. Nilai sekarang (present value) 

adalah arus kas bebas dimasa yang akan datang. 

Nilai perusahaan dapat diukur dengan earning per share (EPS) atau laba per lembar 

saham. EPS  adalah keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham untuk tiap 

lembar saham yang dipegangnya (Fahmi, 2011). Menurut Indra (2006) EPS 

menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua 

pemegang saham perusahaan. Laba per lembar saham yang dihasilkan oleh 

perusahaan merupakan daya tarik bagi investor dalam melakukan investasi. Laba 

biasanya digunakan sebagai alat ukur utama dalam menilai kinerja keuangan suatu 

perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS yang dihasilkan menandakan semakin tinggi 
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pula tingkat kesejahteraan pemegang saham karena semakin besar laba yang 

diperoleh untuk pemegang saham. Peningkatan EPS menandakan bahwa perusahaan 

berhasil meningkatkan kemakmuran pemegang sahamnya dan mendorong investor 

lain untuk melakukan investasi. Peningkatan nilai EPS ini akan menjadi tanda 

kenaikan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan EPS 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝐸𝑃𝑆 =
Laba saham biasa

Jumlah lembar saham biasa yang beredar
……………...………………………...…..2.6 

Sumber: Kasmir, 2014 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang menguji tentang nilai 

perusahaan yang dihubungkan dengan berbagai variabel independen. Sissandhy 

(2014) melakukan penelitian tentang pengaruh kepemilikan asing terhadap nilai 

perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan asing 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, kepemilikan 

saham oleh pihak asing dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan nilai 

perusahaan yang ingin dicapainya. 

Putra (2014) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, ukuran 

perusahaan yang diukur dengan total aset perusahaan dapat mempengaruhi nilai 
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perusahaan yang diukur dengan EPS, dengan peningkatan total aset yang dimiliki 

perusahaan maka mengakibatkan nilai perusahaan juga ikut meningkat. 

Efendi (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, 

Kebijakan Deviden, dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan dengan 

Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Kebijakan 

Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang  Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Priode 2009-2011). Struktur kepemilikan yang digunakan sebagai indikator 

adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah kepemilikan manajerial terbukti memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional terbukti tidak memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif 

terhadap nilai perusahaan. Berikut adalah ringkasan dari penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Metode Variabel Hasil 

Efendi 

(2013) 

Analisis Pengaruh 

Struktur 

Kepemilikan, 

Kebijakan 

Deviden, dan 

Kebijakan Hutang 

Terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 

Variabel Kontrol 

Ukuran 

Perusahaan, 

Pertumbuhan 

Perusahaan, dan 

Kebijakan 

Perusahaan (Studi 

Statistik 

Deskriptif dan 

Uji Asumsi 

klasik yang 

Dilanjutkan 

dengan Regresi 

Linear 

Berganda 

dengan Tingkat 

Signifikansi 

Sebesar 5%. 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kebijakan 

Dividen, 

Kebijakan Hutang 

dan Nilai 

Perusahaan 

Termasuk Variabel 

Kontrol Ukuran 

Perusahaan, 

Pertumbuhan 

Perusahaan dan 

Kinerja 

Variabel Kepemilikan 

Institusional tidak 

terbukti 

mempengaruhi nilai 

perusahaan, Variabel 

Kepemilikan 

Manajerial terbukti 

mempengaruhi nilai 

perusahaan, ukuran 

perusahaan terbukti 

mempunyai pengaruh 

positif pada nilai 

perusahaan. 
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Pada Perusahaan 

Manufaktur yang  

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Priode 2009-

2011).  

Perusahaan (Studi 

Pada Perusahaan 

Manufaktur yang  

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Priode 2009-

2011). 

Bernandhi 

(2013) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kebijakan 

Deviden, Leverage 

dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kebijakan 

Deviden, 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, dan 

Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan tidak 

dipengaruhi oleh 

struktur kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional. Nilai 

perusahaan lebih 

dipengaruhi oleh 

ukuranperusahaan. 

Sissandhy 

(2014) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Asing Terhadap 

Nilai Perusahaan 

dengan Corporate 

Social 

Responsibility 

Sebagai Variabel 

Intervening 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Kepemilikan 

Asing, Nilai 

Perusahaan, 

Corporate Social 

Responsibility 

sebagai variabel 

intervening.  

Kepemilikan asing 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

Putra (2014) Pengaruh Ukuran 

Perusahaan dan 

Profitabilitas 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, dan 

Nilai Perusahaan  

Ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, sedangkat 

profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2016 

Tabel 2.1 menyajikan rangkuman dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki 

hubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur kepemilikan manajerial, 
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kepemilikan institusonal, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi, dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai 

perbandingan dan juga acuan dalam melakukan penelitian ini. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dimana 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu struktur kepemilikan 

perusahaan diukur dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

kepemilikan asing, dan kepemilikan terkonsentrasi yang kemudian diuji secara 

simultan terhadap nilai perusahaan dengan penambahan variabel kontrol ukuran 

perusahaan. Selain itu objek dalam penelitian ini bukan perusahaan manufaktur 

seperti penelitian terdahulu tetapi perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 

Periode pengumpulan data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah dari tahu 

2011-2013. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi, dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan. Sebagai variabel independennya adalah 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan 

kepemilikan terkonsentrasi, dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, dan nilai 

perusahaan sebagai variabel dependennya. 

Variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan 

kepemilikan terkonsentrasi masing-masing diukur dengan membandingkan antara 
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kepemilikan saham oleh pihak manajemen atau institusional atau asing atau 

terkonsentrasi dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian untuk variabel ukuran 

perusahaan diukur dengan melihat nilai dari total aset perusahaan yang kemudian 

dicari nilai logaritma natural dari nilai total aset tersebut. Sedangkan untuk variabel 

dependennya yaitu nilai perusahaan diukur dengan menggunakan EPS (Earning Per 

Share) yaitu dengan membagi laba saham biasa dengan jumlah saham yang beredar.  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan berdasarkan telaah 

pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui 

suatu kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Manajer yang sekaligus pemegang saham akan meningkatkan nilai perusahaan karena 

dengan meningkatkan nilai perusahaan, maka nilai kekayaannya sebagai pemegang 

saham akan meningkat juga. Teori keagenan menyatakan bahwa kepemilikan 

Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Asing 
Nilai Perusahaan 

Kepemilikan 

Terkonsentrasi 

Ukuran Perusahaan 
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institusional merupakan monitoring agen yang memiliki peranan dapat memberikan 

pengawasan kepada pihak manajerial melalui pengawasan yang terfokus kepada 

proporsi kepemilikan masing-masing lembaga pada suatu perusahaan. Pengawasan 

yang dilakukan pihak institusi dilakukan agar perusahaan tersebut dapat memenuhi 

tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan Asing 

merupakan pihak luar negeri yang ikut memegang saham dalam jumlah tertentu 

dalam perusahaan. Pemilik asing ini pula ikut menuntut para manajer untuk bekerja 

keras untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Pemilik terkonsentrasi yang 

kepemilikan sahamnya lebih dari 50% sangat mengerti kondisi perusahaan dan 

mengetahui bagaimana cara memaksimalkan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan 

yang besar dapat menjadi indikator bahwa perusahaan tersebut mengalami 

perkembangan dan hal ini menyebabkan nilai perusahaan yang diukur dengan EPS 

mengalami peningkatan. Kemudian akan dilihat pengaruh kepemilikan manajerial, 

institusional, asing, terkonsentrasi, dan ukuran perusahaan dapat memepengaruhi nilai 

perusahaan. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara waktu dianggap 

benar. Selain itu juga, hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan yang akan 

diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan kerangka 

pemikiran yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis yang dapat dibentuk adalah: 

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

H3 : Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

H4 : Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

H6 : Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, 

kepemilikan terkonsentrasi, dan ukuran perusahaan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

 


