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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tinjauan hasil penelitian sebelumnya yang dimaksud adalah kajian terhadap 

hasil-hasil karya tulis yang relevan dengan penelitian ini, khususnya yang 

berhubungan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan 

kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, akan diuraikan 

secara singkat beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut : 

Penelitian Haruman (2008) yang meneliti pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap keputusan keuangan dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur 

tahun 1994-2005. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan hal ini dikarenakan adanya tindakan 

oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajemen. Variabel kepemilikan 

institusional memiliki pengaruh positif terhdap nilai perusahaan.  

Penelitian Wahyudi & Pawestri (2006) tentang implikasi struktur 

kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan keputusan keuangan sebagai 

variabel intervening dengan objek penelitian perusahaan go publik yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2002-2003. Penelitian ini telah membuktikan secara 

empiris bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Selain itu, terdapat variabel independen lainnya yaitu keputusan 

pendanaan, keputusan investasi, dan kebijakan deviden dengan hasil penelitian 

bahwa keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan tetapi 
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keputusan investasi dan kebijakan deviden tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Hubungan antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 

dengan nilai perusahaan telah dibuktikan secara empiris oleh Sukirni (2012) di 

semua perusahaan pada tahun 2008-2010. Hasilnya terdapat perbedaan hubungan 

antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan 

manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Tetapi, secara simultan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Menurut Sukirni (2012), jumlah 

saham yang dimiliki manajemen masih sedikit sehingga menyebabkan pihak 

manajemen mementingkan kepentingan sendiri daripada kentingan perusahaan.  

Ambarwati & Stephanus (2014) menambahkan variabel baru selain 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional untuk menguji faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan yaitu kebijakan deviden dan leverage. Hasilnya 

menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan 

leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selain utang dapat 

mengurangi biaya keagenan, utang juga dapat mengendalikan manajer untuk 

mengurangi tindakan perquisities dan kinerja perusahaan menjadi lebih efisien, 

sehingga penilaian investor terhadap perusahaan akan meningkat. Kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dikarenakan manejemen 

akan memberikan kecenderungan untuk melakukan penggabungan antara fungsi 
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manajemen dan kontrol dalam perusahaan. Penggabungan semacam ini akan 

menyebabkan pengambilan keputusan tidak optimal. 

Penelitian yang dilakukan Fanani & Hendrick (2016) dengan objek penelitian 

perusahaan manufaktur tahun 2013-2015 mengenai pengaruh blockholder 

ownership dan kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan membuktikan bahwa 

kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

disebabkan dengan semakin tingginya konsentrasi blockholder ownership akan 

meningkatkan pula pengawasan dari pemegang saham dan pengambilan keputusan 

lebih terkontrol. Kepemilikan saham oleh pihak asing secara tidak langsung juga 

mempengaruhi nilai perusahaan karena persentase saham yang cukup besar akan 

mempengaruhi dalam hal pengambilan keputusan manajemen perusahaan sehingga 

pihak asing juga ikut memantau kinerja perusahaan.  

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian 

Sukirni (2012) dan Haruman (2008) struktur kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif terhadap nilai perusahaan; Ambarwati & Stephanus (2014) menyatakan 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan; sedangkan 

menurut Wahyudi & Pawestri (2006) kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Ambarwati & Stephanus (2014) 

menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan; menurut Sukirni (2012), Fanani & Hendrick (2016), dan (Haruman, 

2008) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan; 

sedangkan Wahyudi & Pawestri (2006) menyatakan kepemilikan institusional tidak 
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berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Fanani & Hendrick (2016) juga 

membuktikan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

  

B. Tinjauan Pustaka 

1. Signalling Theory 

Menurut Suwardjono (2005), teori pensignalan (signalling theory) 

melandasi pengungkapan sukarela. Manajemen selalu berusahaan untuk 

mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat 

diminati oleh investor dan pemegang saham. Manajemen juga berminat 

menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan 

kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. 

Salah satu jenis informasi yang bisa dijadikan sebagai signal untuk 

investor adalah laporan tahunan dan laporan keuangan yang memenuhi 

standar pelaporan yaitu, relevan, tepat waktu, handal, dan dapat diverifikasi. 

Semua investor memerlukan informasi untuk mengevaluasi portofolio dan 

kombinasi investasi dengan preferensi risiko yang diinginkan (Sukirni, 

2012).  

2. Teori Agency 

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan 

adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal). 

Principal adalah pemegang saham, sedangkan yang dimaksud agent adalah 

manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan 

adalah adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. 
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Menurut Jensen & Meckling (1976), adanya masalah keagenan 

memunculkan biaya agensi yang terdiri dari: 

1. The monitoring expenditure by the principle, yaitu biaya pengawasan 

yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengaawasi perilaku dari agen 

dalam mengelola perusahaan. 

2. The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya yang 

dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang 

merugikan prinsipal. 

3. The Residual Loss, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun 

agen karena adanya hubungan agensi. 

Hubungan keagenan terjadi ketika adanya perbedaan kepentingan 

antara manajemen dan pemegang saham. Seperti contohnya ketika terdapat 

kas perusahaan yang berlebih oleh manajemen tidak dibagikan sebagai 

deviden melainkan digunakan untuk proyek-proyek perusahaan yang dapat 

menambah kekayaan manajemen. Hal ini tidak akan terjadi jika manajemen 

perusahaan bertindak sekaligus menjadi pemilik perusahaan. Jika pengelola 

bertindak sebagai pemilik perusahaan, maka ia pasti akan mengambil 

keputusan yang menghasilkan penambahan kesejahteraan untuk pemilik. 

(Endraswati, 2009) 

3. Kepemilikan Manajerial 

Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen 

perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris disebut 

sebagai kepemilikan manajerial (Susanti & Mildawati, 2014). Adanya 
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kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu 

pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. 

Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen akan 

mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga 

manajemen akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Hubungan antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan adalah 

hubungan nonmonotonic yang muncul karena adanya insentif yang dimiliki 

oleh manajer dan mereka berusaha melakukan pensejajaran kepentingan 

dengan outsider ownership dengan cara meningkatkan kepemilikan saham 

mereka jika nilai perusahaan meningkat (Wahyudi & Pawestri, 2006). 

Menurut Haruman (2008), ketika kepemilikan manajerial rendah 

maka akan cenderung terjadi perilaku opportunistic para manajer. Tindakan 

ini dapat menimbulkan kerugian pemegang saham lain dan dapat 

mengakibatkan turunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan 

sehingga permintaan terhadap saham perusahaan akan menurun dan harga 

saham ikut menurun.  

4. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Institusional merupakan persentase saham yang 

dimiliki oleh pihak institusi seperti perusahaan reksa dana, asuransi, bank, 

dan sebagainya (Sukirni, 2012). Adanya kepemilikan saham oleh institusi 

lain dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. 

Mekanisme monitoring tersebut akan mendisiplinkan pengunaan debt 

(utang) dalam struktur modal dan menjamin peningkatan kemakmuran 
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pemegang saham (Sofyaningsih & Hardiningsih, 2011). Semakin besar 

prosentase saham yang dimiliki investor institusional akan menyebabkan 

pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat 

mengendalikan perilaku oportunistik manajer dan mengurangi agency cost 

(Jensen, 1986). 

Menurut Haruman (2008), dengan adanya kepemilikan institusional, 

maka akan dapat mengawasi tim manajemen. Pengawasan yang tinggi akan 

meminimalisir terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan 

oleh pihak manajemen yang memungkinkan dapat menurunkan nilai 

perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien 

pemanfaatan aset perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai 

pencegahan terhadap pemborosan dan manipulasi laba yang dilakukan 

pihak manajemen sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan (Sukirni, 

2012). 

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan (Susanti & 

Mildawati, 2014), antara lain : 

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat 

meguji keandalan informasi. 

2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih 

ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. 
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5. Kepemilikan Asing 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2007 Tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 6 kepemilikan asing 

merupakan perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau 

pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara 

Republik Indonesia.  

Di Indonesia, penelitian tentang pengaruh kepemilikan asing 

terhadap nilai perusahaan pernah dilakukan oleh Suharli (2006). Hasil 

penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh kepemilikan asing yang 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Suharli (2006) juga menyimpulkan, 

tidak adanya hubungan yang signifikan antara kepemilikan asing dan nilai 

perusahaan ditengarai karena periode penelitian (2002-2003) pada waktu itu 

terjadi setelah krisis ekonomi yang baru menimpa Indonesia. Keadaan 

ekonomi, politik, kurs dan keamanan di Indonesia masih belum stabil, 

sehingga penanaman modal di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan 

kembali oleh investor asing. Penyertaan variabel kepemilikan asing dalam 

penelitian ini diharapkan dapat memberi hasil yang lebih baik dengan 

periode penelitian yang berbeda. 

6. Nilai Perusahaan 

Menurut Sujoko & Soebiantoro (2007) nilai perusahaan merupakan 

persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat 

dengan sahamnya. Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa 

aspek salah satunya adalah harga saham perusahaan, karena harga saham 
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mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki. 

Nilai perusahaan juga dapat dianalogikan sebagai harga yang bersedia 

dibayar oleh calon pembeli andai perusahaan tersebut dijual (Wahyudi & 

Pawestri, 2006). Sedangkan menurut Nurlela & Islahuddin (2008), 

enterprise value (EV) atau dikenal juga sebagai firm value (nilai 

perusahaan) merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan 

indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai 

pasar, seperti halnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Fanani & 

Hendrick (2016), karena dalam keputusan investor dalam berinvestasi atau 

menjalankan suatu transaksi sangat dipengaruhi oleh nilai suatu perusahaan 

yang merupakan cerminan persepsi investor tentang kinerja perusahaan 

pada waktu yang lalu atau prospek masa depannya. 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio 

Tobin’s Q. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan 

melalui potensi perkembangan harga saham, potensi kemampuan manajer 

mengelola aset perusahaan, dan potensi pertumbuhan investasi (Sudiyatno 

& Puspitasari, 2010). Rasio ini membandingkan nilai pasar aset perusahaan 

yang tercermin pada nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang 

terhadap nilai buku aset perusahaan (Fiakas, 2005). 

Menurut Sudiyatno & Puspitasari (2010), hasil dari rasio Tobin’s Q 

dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 
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Tobin’s q < 1 menggambarkan bahwa saham dalam kondisi 

undervalued. Artinya, manajemen gagal dalam mengelola aset perusahaan 

dan potensi pertumbuhan investasi rendah. 

Tobin’s q = 1 menggambarkan bahwa saham dalam kondisi average. 

Artinya, manajemen stagnan dalam mengelola aset dan potensi 

pertumbuhan investasi tidak berkembang. 

Tobin’s q > 1 menggambarkan bahwa saham dalam kondisi 

overvalued. Artinya, manajemen berhasil dalam mengelola aset dan potensi 

pertumbuhan investasi tinggi.  
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C. Kerangka Pikiran 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, kajian teoritis, dan 

tinjauan penelitian terdahulu digambarkan kerangka pemikiran di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1. Model Hipotesis 

 

D. Pengembangan Hipotesis 

1. Kepemilikan Manajerial dengan Nilai Perusahaan 

Para manajer yang memiliki saham di perusahaannya cenderung akan 

bekerja lebih giat dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan dengan harapan 

kinerja perusahaan akan meningkat sehingga laba periode tersebut juga meningkat. 

Peningkatan laba ini akan berdampak pada kenaikan deviden yang dibagikan pada 

perode tersebut dan berdampak pula pada kenaikan harga saham. Harga saham 

inilah yang dapat direfleksikan menjadi nilai perusahaan. 

Menurut Susanti & Mildawati (2014) kepemilikan manajerial adalah para 

pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan 

dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada 

suatu perusahaan yang bersangkutan. Manajer dalam hal ini memegang peranan 

 Kepemilikan  

Manajerial (X1) 

Nilai  

Perusahaan (Y) 

Kepemilikan  

Institusional (X2) 

Kepemilikan  

Asing (X3) 

H1 

H2 

H3 
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penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengawasan serta pengambil keputusan.  

H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 

2. Kepemilikan Institusional dengan Nilai perusahaan

Tujuan utama para pemegang saham adalah menginginkan deviden tinggi 

atau capital gain yang tinggi. Keberadaan kepemilikan institusional dalam struktur 

kepemilikan di dalam perusahaan akan meningkatkan monitoring kinerja dan 

membuat efisiensi pemanfaatan aset semakin tinggi. Jika efisiensi pemanfaatan aset 

telah dilakukan maka akan meningkatkan laba perusahaan yang akan berdampak 

kenaikan deviden pula. Kenaikan deviden berbanding lurus dengan harga pasar 

saham perusahaan yang membuat  nilai perusahaan semakin tinggi (Susanti & 

Mildawati, 2014). 

Dengan persentase kepemilikan mayoritas, pihak institusional dapat 

mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Perusahaan 

yang terdapat kepemilikan institusional di dalamnya dapat meningkatkan 

profitabilitas dan efisiensi perusahaan dengan melakukan koalisi untuk mengontrol, 

memonitor kinerja manajemen perusahaan, dan mengurangi agency problem, 

dimana kondisi ini kemungkinan besar diapresiasi positif oleh investor (Fanani & 

Hendrick, 2016). Penelitian yang dilakukan Nuraina (2012), Sukirni (2012), Fanani 

& Hendrick (2016), dan Seifert et al. (2005)  menemukan adanya hubungan yang 

positif antara institusional dan nilai perusahaan. 
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H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan 

 

3. Kepemilikan Asing dengan Nilai Perusahaan 

Kepemilikan oleh pihak asing ini tidak jauh berbeda dengan kepemilikan 

institusional. Dalam penelitian ini, menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 1 ayat 6 yang dimaksud 

dengan kepemilikan oleh pihak asing adalah perseorangan warga negara asing, 

badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal 

di wilayah negara Republik Indonesia. Kepemilikan asing secara tidak langsung 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena persentase saham yang cukup besar 

akan mempengaruhi dalam hal pengambilan keputusan manajemen perusahaan. 

Selain itu, penanaman modal asing akan membawa pengaruh positif terhadap 

perusahaan diantaranya dengan adanya training yang diselenggarakan oleh 

perusahaan asing untuk memenuhi skilled labor, dan adanya trained labor yang 

dipekerjakan para perusahaan domestic (Fanani & Hendrick, 2016). 

H3 : Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

 


