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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Agency Theory (Teori Agensi) 

Dalam teori agensi ini membahas mengenai pentingnya pemisahan 

manajemen dan pengelolaan perusahaan dari kepemilikan perusahaan. Sutedi 

(2011:13) berpendapat bahwa tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari 

kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh 

keuntungan semaksimal mungkin namun dengan menggunakan biaya 

seminim mungkin. Dengan demikian dimungkinkan terjadinya masalah-

masalah yang disebut dengan, masalah-masalah keagenan (agency problems) 

(Suharto, 2015). Konflik keagenan juga muncul karena pemegang saham 

tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja manajer perusahaan. 

B. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh 

suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, 

yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Masyarakat 

menilai dengan bersedia membeli saham perusahaan dengan harga tertentu 

sesuai dengan persepsi dan keyakinannya. Meningkatnya nilai perusahaan 

adalah sebuah prestasi, yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena 

dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga 

akan meningkat, dan ini adalah tugas dari manajer sebagai agen yang telah 

diberi kepercayaan oleh para pemilik perusahaan untuk menjalankan 
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perusahaannya. (Bambang, 2010) Nilai perusahaan adalah sangat penting 

karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya 

kemakmuran pemegang saham (Brigham dan Gapenski, 1996). Semakin 

tinggi harga saham semakin tinggi nilai perusahaan. Kekayaan pemegang 

saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang 

merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing), dan 

manajemen aset. Nilai perusahaan dalam penelitian ini menggunakan 

pengukuran Tobinmenggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai 

buku saham suatu. Dan ratio Tobin’s q berfungsi untuk melengkapi analisis 

pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan. 

Tobin’s q adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, 

khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukkan suatu proforma 

manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan. Nilai Tobin’s q 

menggambarkan suatu kondisi peluang investasi yang dimiliki perusahaan 

(Lang, et al 1989) atau potensi pertumbuhan perusahaan (Tobin & Brainard, 

1968; Tobin, 1969). Nilai Tobin’q dihasilkan dari penjumlahan nilai pasar 

saham (market value of all outstanding stock) dan nilai pasar hutang (market 

value of all debt) dibandingkan dengan nilai seluruh modal yang ditempatkan 

dalam aktiva produksi (replacement value of all production capacity), maka 

Tobin’s q dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu dari sisi 

potensi nilai pasar suatu perusahaan. 
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C. Kepemilikan Manajerial 

Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka 

manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham, yang 

tidak lain adalah dirinya sendiri (Ross et al., 2004) Persentase suara yang 

berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki oleh manajer dan komisaris 

suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu cara untuk 

mengurangi masalah keagenan, hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial 

merupakan alat pengawasan terhadap kinerja manajer yang bersifat internal 

(Melinda et al., 2008). Sedangkan menurut Yuli (2007) Perbandingan antara 

kepemilikan saham manajerial dengan jumlah saham yang beredar. Pemegang 

saham dan manajer masing-masing berkepentingan memaksimalkan 

tujuannya. 

D. Kepemilikan Intitusional 

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh  

investor institusi seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan bank 

(Moradi, 2012). Investor institusional dapat berperan dalam memonitor agen 

(manajer) perusahaan. Selain itu, investor institusional memiliki akses 

informasi yang lebih baik karena aktivitas investasi mereka, yang berarti 

pengetahuan yang lebih baik tentang kinerja perusahaan (Ellili, 2011). 

Menurut Navissi dan Naiker (2006) prediksi bahwa investor institusional 

yang besar memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut 

muncul dari asumsi bahwa investor  tersebut memiliki insentif dan dapat 

memonitor manajemen secara efisien. Sedangkan, menurut Saputra (2010), 
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banyak institusi pada hakikatnya tidak melakukan pengawasan penuh 

terhadap perusahaan publik sehingga manajer dapat mengambil keputusan 

yang lebih leluasa di dalam pengelolaan manajemen perusahaan. 

E. Kepemilikan Publik 

Kepemilikan publik merupakan presentase kepemilikan saham yang dimilki 

oleh pihak luar (outsider ownership). Tujuan perusahaan yaitu meningkatkan 

nilai perusahaan maka diperlukan pendanaan yang diperoleh baik melalui 

pendanaan internal maupun pendanaan ekternal. Sumber pendanaan eksternal 

diperoleh dari saham masyarakat (publik). Menurut Wijayanti (2009:20) 

kepemilikan publik adalah proponi atau jumlah kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh publik atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan 

dengan perusahaan. 

F. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Susanti (2010) 

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 penting karena manajer melaksanakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambil keputusan. 

Jensen dan Meckling mengisyaratkan bahwa ada hubungan positif antara 

kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan. Hasil penelitian yang 
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mendukung Jensen dan Meckling tersebut dilakukan oleh Rizqia et al. 

(2013) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki 

pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian lainnya dilakukan 

oleh Sofyaningsih dan Pancawati (2011) yang membuktikan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sulong et al. (2013) juga menemukan hasil bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan 

 

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Tarjo (2008) dalam Adriani (2011), kepemilikan 

institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh 

institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional 

memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan 

adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal. Penelitian yang dilakukan Setiawan 

dalam Wahyudi dan Pawestri (2005) dengan sampel perusahaan 

manufaktur, menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif sighnifikan terhadap nilai perusahaan yang berarti 

bahwa semakin berkurangnya komposisi kepemilikan manajerial dan 

institusional serta kepemilikan publik akan berpengaruh pada naiknya 
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nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Navissi dan Naiker (2006) 

menemukan berpengaruh signifikan kepemilikan institusional 

memberikan gambaran yang berbeda-beda mengenai kepemilikan 

institusional pada tingkat persentase kepemilikan bervariasi. 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.  

H2 :Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Nilai Perusahaan 

Arifin dalam Wahyudi dan Pawestri (2003) menemukan dari sampel 

penelitiannya terhadap perusahaan publik di Indonesia bahwa perusahaan 

dengan kepemilikan institusional memiliki agency problem yang lebih 

rendah daripada yang berada dibawah kontrol perusahaan itu sendiri 

ataupun tanpa kontrol pemegang saham. Dia menyatakan bahwa kecilnya 

agency problem pada perusahaan institusional lebih dikarenakan oleh 

kecilnya konflik antara agen dengan principal. Kemudian Pujiati (2009) 

menyatakan dalam penelitiannya bahwa kepemilikan public berpengaruh 

positif tehadap nilai perusahaan. Serta penelitian ini bertolak belakang 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Makhalena (2016) kepemilikan 

publik berpengaruh negating terhadap nilai perusahaan. Hali ini 

dikarenakan hanya sebagian kecil perusahaan dalam kepemilikan public 

terdaftar di perusahaan memiliki diatas rata-rata. 
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H3 : kepemilikan publik perbengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan 

G. Kerangka Penelitian 
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Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 


