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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Agensi (Agency Theory). 

        Agency theory merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan 

keagenan antara manajemen selaku agent dan pemegang saham selaku 

principal. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahaan antara 

kepemilikan (di pihak principal) dan pengendalian (di pihak agent). 

Investor memiliki harapan yang besar bahwa manajer akan menghasilkan 

returns dari uang yang mereka investasikan (Darmawati, 2004). 

         Menurut Bukhori (2012) principal akan memberikan suatu tanggung 

jawab pengambilan keputusan kepada agent sesuai dengan kontrak kerja 

yang telah disepakati yang berisi tugas, wewenang, hak, dan tanggung 

jawab masing-masing. Menurutnya, agency theory mulai berlaku ketika 

terjadi hubungan kontraktual antara principal dan agent. 

         Secara sederhana dapat diartikan bahwa principal tidak dapat 

mengelola perusahaannya sendiri dengan maksimal sehingga dapat 

menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada agent. 

Pihak manajemen sebagai agent bertanggung jawab secara professional 

untuk mengelola perusahaan dengan baik dan memaksimalkan kinerja 

perusahaan serta laba perusahaan.  
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Sementara itu pihak principal akan melakukan pengendalian terhadap 

kinerja agent tersebut agar memastikan modal yang telah diinvestasikan 

dikelola dengan baik dan tanggung jawab. 

B. Teori Pensinyalan (Signaling Theory) 

        Signaling Theory atau Teori Pensinyalan merupakan teori yang 

menjelaskan mengenai pijakan suatu perusahaan untuk memberikan 

informasi kepada pihak eksternal yang berkepentingan dalam suatu kontrak 

kerja yang telah disepakati. Pijakan tersebut disebabkan karena adanya 

kemungkinan munculnya asimetri informasi antara pihak manajemen dan 

pihak eksternal perusahaan. Asimetri informasi ini merupakan keadaan 

dimana terdapat informasi yang kurang menyebar kepada seluruh pihak 

yang membutuhkan informasi melainkan informasi tersebut hanya dapat 

bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu saja sehingga merugikan pihak-pihak 

berkepentingan yang tidak mendapatkan informasi secara jelas. Untuk 

mengurangi asimetri informasi, maka perusahaan harus menyebarkan 

informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun non keuangan 

kepada seluruh pihak yang berkepentingan dan berwenang. 
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C. Nilai Perusahaan 

        Nilai perusahaan adalah nilai jual perusahaan atau nilai tumbuh bagi 

pemegang saham, nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar 

sahamnya. Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk 

manajemen mengelola kekayaannya, hal ini bisa dilihat dari pengukuran 

kinerja keuangan yang diperoleh. Suatu perusahaan akan berusaha untuk 

memaksimalkan nilai perusahaannya.  

       Peningkatan nilai perusahaan biasanya ditandai dengan naiknya harga 

saham di pasar (Amanti, 2012). Nilai perusahaan merupakan persepsi 

investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan 

harga sahamnya (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Harga saham yang relatif 

tinggi akan membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan 

kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja suatu perusahaan, namun 

juga pada prospek perusahaan di masa yang akan datang. Harga saham yang 

digunakan umumnya dilihat pada harga penutupan (clossing price), dan 

merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar 

(Fakhruddin dan Hadianto, 2001). Nilai perusahaan dapat diproksikan atau 

dapat diukur dengan menggunakan kinerja pasar menggunakan rasio 

Tobin’s Q. Tobin’s Q atau biasa juga disebut Q ratio atau Q Teori 

diperkenalkan pertama kali oleh James Tobin pada tahun 1969. James Tobin 

adalah ekonom Amerika yang berhasil meraih nobel di bidang ekonomi 

dengan mengajukan hipotesis bahwa nilai pasar suatu perusahaan 
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seharusnya sama dengan biaya penggantian aktiva perusahaan tersebut 

sehingga menciptakan keadaan ekuilibrium (Saputro dkk., 2013). 

D. Struktur Modal 

       Struktur modal adalah bentuk dari pembelanjaan yang permanen dalam 

suatu keseimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Struktur modal dapat dilihat dari hutang jangka panjang dan unsur-unsur 

dalam modal sendiri, di mana kedua unsur tersebut merupakan dana jangka 

panjang.  

       Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan 

struktur modal terhadap nilai perusahaan, dimana keputusan investasi dan 

kebijakan dividen dipegang secara tetap, dalam kata lain bila perusahaan 

merubah sebagian modal sendiri dengan menggunakan hutang atau 

sebaliknya apakah harga saham akan turut berubah atau tidak, namun jika 

hanya merubah struktur modalnya ternyata nilai perusahaan ikut berubah, 

maka kesimpulan tentang struktur modal dikatakan relevan. Pertimbangan 

yang signifikan dalam memutuskan sumber dana mana yang akan 

digunakan dalam kegiatan operasional di dalam perusahaan. Keputusan 

yang tepat dan efektif dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. 
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E. Struktur Kepemilikan 

1. Struktur Kepemilikan Saham  

   Struktur kepemilikan saham adalah proporsi antara kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajemen dalam kepemilikan saham suatu 

perusahaan (Sujono dan Soebiantoro, 2007). Dua jenis kepemilikan dalam 

struktur kepemilikan adalah : 

(1) Kepemilikan institusional 

Kepemilikan institusional merupakan suatu proporsi kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh investor institusi. Investor institusional harus 

memiliki kemampuan dalam memonitoring tindakan manajemen yang 

lebih baik dibandingkan investor individual. Institusi yang bertanggung 

jawab sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi 

suatu kecurangan yang terjadi. Menurut Lee et al. (1992) ada perbedaan 

pendapat mengenai investor institusional. Pendapat pertama didasarkan 

pada pandangan bahwa investor institusional adalah pemilik sementara, 

sehingga hanya terfokus pada laba sekarang (current earnings). Jika 

perubahan pada laba sekarang tidak berdampak menguntungkan oleh 

investor, maka investor dapat melikuidasi sahamnya. Investor 

institusional biasanya memiliki saham dalam jumlah besar, sehingga 

dapat melikuidasi sahamnya dan  akan mempengaruhi nilai saham secara 

keseluruhan dan berdampak signifikan. Untuk menghindari tindakan 

likuidasi dari investor, manajer akan berupaya melakukan manajemen 
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laba.Pendapat kedua memandang investor institusional sebagai investor 

yang berpengalaman (sophisticated). Investor lebih terfokus pada laba 

masa datang (future earnings) yang lebih besar relatif dari laba sekarang. 

Penelitian Shiller dan Pound (1989) menjelaskan bahwa investor 

institusional dapat menghabiskan lebih banyak waktu dalam melakukan 

analisis investasi dan mereka memiliki akses sendiri atas informasi yang 

belum diketahui oleh investor lain. Investor institusional akan 

memonitoring secara efektif dan tidak terpengaruh dengan tindakan 

manipulasi yang dilakukan oleh manajer. 

   Barnae dan Rubin (2005) menyatakan bahwa institutional 

shareholders, dengan kepemilikan saham yang besar,dapat memiliki 

insentif dalam memonitoring pengambilan keputusan suatu perusahaan. 

Wening (2009) menyatakan semakin besar kepemilikan oleh institusi 

keuangan maka semakin besar pula kekuatan dan dorongan dalam hal 

mengoptimalkan nilai perusahaan. 

   Menurut Riswari (2012) kepemilikan institusional dapat 

meminimalisir kecurangan manajemen dalam memanfaatkan suatu 

laporan keuangan sehingga memberikan dampak kualitas laba yang 

dilaporkan secara signifikan. Presentase suatu saham tertentu yang 

dipunyai oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan suatu 

laporan keuangan, dimana dapat terdeteksi tindakan penyimpangan 

pelaporan keuangan yang bertujuan untuk mengelabui pihak 

institusional. 
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(2) Kepemilikan Manajerial  

      Kepemilikan saham manajerial merupakan kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen 

adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara 

aktif ikut dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan (Diyah dan 

Widanar, 2009). Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah 

perusahaan akan menghasilkan dugaan yang menarik bahwa nilai 

perusahaan dapat meningkat diakibatkan kepemilikan manajemen yang 

meningkat. Morck et al. (1988) menyatakan bahwa kepemilikan saham 

yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif dalam 

memonitoring suatu perusahaan.  

           Semakin besar kepemilikan saham pada pihak manajerial, maka 

pihak manajerial dapat bekerja lebih aktif dalam hal mewujudkan 

kepentingan pemegang saham dan dapat meningkatkan kepercayaan dari 

investor. Kepemilikan manajemen diungkapkan melalui jumlah 

kepemilikan saham yang dimiliki manajemen dan dewan komisaris 

dibagi dengan total keseluruhan saham perusahaan. 
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A. Keputusan Investasi 

  Keputusan investasi merupakan factor yang sangat penting dalam 

fungsi keuangan suatu perusahaan, dimana nilai perusahaan ditentukan oleh 

keputusan investasi (Hidayat, 2010). Pendapat tersebut dapat diartikan 

bahwa keputusan investasi sangat berperan, karena untuk mencapai tujuan 

perusahaan dengan cara memaksimalkan kemakmuran pemegang saham 

yang dihasilkan melalui kegiatan investasi suatu perusahaan. Tujuan 

dilakukannya keputusan investasi adalah mendapatkan profit yang tinggi 

dengan risiko yang dapat diminimalisir dengan harapan dapat 

mengoptimalkan nilai suatu perusahaan (Afzal dan Rohman, 2012). Dengan 

demikian semakin tinggi keuntungan perusahaan semakin tinggi nilai 

perusahaan, yang berarti semakin besar kemakmuran yang akan diterima 

oleh pemegang saham perusahaan. 

  Menurut Hasnawati (2005), proporsi penggunaan sumber dana 

internal atau eksternal dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan menjadi 

sangat penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Bauran yang optimal 

akan menyumbangkan benefit dan cost, sehingga akan meminimalkan biaya 

modal dan meningkatkan nilai perusahaan (Darminto, 2010). Dengan 

demikian, hal ini dapat menjadi pertimbangan nilai perusahaan, karena dengan 

keputusan pendanaan yang tepat dan benar, maka akan menghasilkan nilai 

perusahaan yang baik juga. 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan 

          Struktur modal menunjukan perbandingan antara modal eksternal 

(hutang) dan modal pribadi. Struktur modal merupakan aspek yang cukup 

penting bagi perusahaan karena berimbas terhadap posisi finansial perusahaan. 

Solihah dan Taswan (2002) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

kebijakan hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Struktur modal yang optimal dapat dicapai apabila keuntungan 

perlindungan pajak dengan beban biaya seimbang. Struktur modal 

berhubungan erat dengan harga saham. Struktur finansial konservatif suatu 

perusahaan menyarankan agar hutang perusahaan tidak melebihi dari jumlah 

modal pribadi. Ketika manajer memiliki keyakinan kuat atas prospek 

perusahaan kedepan dan ingin agar harga saham meningkat, maka manajer 

dapat menggunakan hutang lebih banyak sebagai sinyal yang lebih dapat 

dipercaya oleh calon investor. 

Dari beberapa penelitian maka dapat ditarik kesimpulan : 

H1 : Struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
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2. Pengaruh Strukur Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan 

Siallagan dan Machfoedz (2006) menyebutkan bahwa pemisahan 

kepemilikan dapat menimbulkan pengendalian dan pelaksanaan tata kelola 

perusahaan yang dapat menyebabkan para manajer bertindak tidak sesuai 

dengan tujuan perusahaan. Konflik yang terjadi karena pemisahan 

kepemilikan disebut konflik keagenan. 

 Apabila kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen meningkat, 

maka nilai perusahaan juga semakin tinggi. Karena dengan adanya sebagian 

proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen, maka hal tersebut 

akan menjadikan pihak manajemen bisa merasakan manfaat dari keputusan-

keputusan yang diambilnya. Begitu pula sebaliknya, risiko-risiko akibat 

kesalahan pengambilan keputusan dapat secara langsung dirasakan 

dampaknya. 

  Manajer berkeduduka n sebagai pemegang saham akan berusaha untuk 

meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan meningkatnya nilai 

perusahaan yang dicerminkan dari harga saham di pasar modal, maka nilai 

kekayaannya sebagai individu pemegang saham akan meningkat pula. 

   Hasil penelitian yang dilakukan Wahyudi dan Pawestri (2006) 

menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Proporsi kepemilikan saham dapat 

mempengaruhi kebijakan suatu perusahaan. Diharapkan kepemilikan 
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institusional dapat memonitoring tim manajemen untuk meningkatkan nilai 

perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut maka : 

H2 : Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada nilai 

perusahaan. 

3. Pengaruh Strukur Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan 

     Kepemilikan institusional adalah salah satu upaya yang dapat 

digunakan dalam meminimalisir konflik keagenan. Dengan kata lain, 

semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dari suatu perusahaan maka 

semakin kuat pula tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal 

terhadap perusahaan sehingga konflik keagenan yang terjadi di dalam 

perusahaan akan semakin berkurang (Jensen dan Meckling, 1976 dalam 

Permanasari, 2010). Besarnya proporsi kepemilikan institusional dapat 

meningkatkan kegiatan monitoring yang dilakukan perusahaan. Pengawasan 

investor individu sering dipandang kurang maksimal dalam mengawasi 

opportunisme pihak agen, sehingga kepemilikan investor institusi harus lebih 

ditingkatkan. Semakin ketatnya kegiatan monitoring oleh investor institusi 

diharapkan dapat meminimalisir opportunisme manajemen, terutama dari 

aspek finansial. 

      Monitoring oleh investor dapat mendorong manajemen bertindak 

sesuai dengan keinginan pihak prinsipal. Pihak prinsipal pada dasarnya 

menginginkan aset perusahaan dikelola secara efektif dan efisien agar 
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kesejahteraannya meningkat. Kesejahteraan yang meningkat dapat memikat 

investor untuk menenamkan saham kepada perusahaan sehingga nilai 

perusahaan dapat meningkat (Hariati & Rihatiningtyas, 2015).  

        Penelitian yang dilakukan Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) 

menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

signifikan pada nilai perusahaan. Kefektifan kepemilikan manajerial dalam 

mengatasi konflik keagenan berkaitan dengan kepentingan manajemen untuk 

mengelola perusahaan secara efisien dalam rangka meningkatkan nilai 

perusahaan. Hal ini berhasil mendukung penelitian Soliha dan Taswan 

(2002), Taswan (2003), Wahyudi dan Pawestri (2006) serta Yadnyana dan 

Wati (2011). Kontradiksi terjadi pada penelitian Siallagan dan Machfoedz 

(2006). Ketidakkonsistenan terjadi pada penelitian Sujoko dan Soebiantoro 

(2007), dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka : 

H3 : Struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif pada nilai 

perusahaan. 
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4. Pengaruh Pengambilan Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan 

  Keputusan investasi merupakan faktor penting dalam fungsi 

keuangan perusahaan, dimana nilai perusahaan ditentukan oleh keputusan 

investasi (Hidayat, 2010). Berdasarkan pendapat dari Hidayat maka 

keputusan investasi merupakan salah satu faktor dalam memaksimalkan 

kemakmuran stakeholder, hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan 

investasi. Tujuan dilakukannya keputusan investasi adalah mendapatkan 

profit yang besar dengan risiko yang dapat dikelola dengan harapan dapat 

mengoptimalkan nilai suatu perusahaan, yang berarti dapat menaikkan 

kemakmuran pemegang saham (Afzal dan Rohman, 2012). 

         Menurut Bukhori (2012) principal akan memberikan suatu tanggung 

jawab pengambilan keputusan kepada agent sesuai dengan kontrak kerja yang 

telah disepakati yang berisi tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab 

masing-masing. Menurutnya, agency theory mulai berlaku ketika terjadi 

hubungan kontraktual antara principal dan agent. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi keuntungan suatu perusahaan maka semakin tinggi 

pula tingkat kemakmuran stakeholder.  

  Penelitian yang dilakukan oleh Darminto (2010), Wijaya dan 

Wibawa (2010), Ningsih dan Indarti (2011), Mandagi (2010), dan Afzal dan 
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Rohman (2012), menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan Wahyudi dan 

Pawestri (2006), menyatakan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

    Price earnings ratio (PER) yang merupakan proksi dari keputusan 

investasi dalam penelitian ini merupakan rasio harga saham terhadap laba per 

lembar saham. PER digunakan dalam penelitian ini karena menggambarkan 

apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. 

Apabila PER semakin tinggi maka akan membuat nilai perusahaan semakin 

tinggi pula dimata para investor karena PER yang tinggi memberikan suatu 

gambaran bahwa perusahaan dalam kondisi sehat dan menunjukkan 

pertumbuhan perusahaan (Rakhimsyah & Gunawan, 2011).Penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Wijaya (2010), Rakhimsyah & Gunawan (2011) 

menemukan adanya hubungan positif keputusan investasi dengan nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka : 

H4 : Keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
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C. Model Penelitian 

Berdasar uraian telaah literatur tersebut, rerangka pemikiran dalam penelitian 

ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini: 
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                                 +    

                      +                     

                                + 

  

Gambar 3. 1. Model Penelitian 

Dasar pijakan teori dari variabel-variabel yang dikaji pada penelitian ini 

dikelompokkan dalam variabel dependen dan variabel independen, Variabel dependen 

pada penelitian ini adalah nilai perusahaan.Variabel independennya meliputi struktur 

modal, struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional dan 

keputusan investasi. 
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