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BAB II 

STUDI PUSTAKA  

 

2.1 Teori Agensi  

Jensen dan Meckling (1976 dalam Hanafi 2005:12)  mendefinisikan 

hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih principal 

(pemilik) menggunakan orang lain atau agen (manajer) untuk menjalankan 

aktivitas perusahaan. Dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan principal 

adalah pemegang saham atau pemilik, sedangkan agen adalah manajemen 

yang mengelola harta pemilik. Principal menyediakan fasilitas dan dana untuk 

kebutuhan operasi perusahaan. Agen sebagai pengelola berkewajiban untuk 

mengelola perusahaan sebagaimana dipercayakan pemegang saham 

(principal), untuk meningkatkan kemakmuran principal melalui peningkatan 

nilai perusahaan.  

 Menurut Elqorni (2009), Teori Agensi mengasumsikan bahwa 

setiap individu memiliki kepentingannya masing-masing yang ingin 

diutamakan. Principal menginginkan dividen dan keuntungan dari 

investasinya, sedangkan agent lebih menginginkan kompensasi keuangan 

berupa bonus, insentif, kenaikan gaji, kenaikan jabatan, dan lain sebagainya. 

Perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manajer 

perusahaan dan pemegang saham. Prinsipal atau pemilik perusahaan 

menyerahkan pengelolaan perusahaan terhadap pihak manajemen. Manajer 

sebagai pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan 

berkewajiban menyediakan laporan keuangan akan cenderung untuk 



 14 

melaporkan sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya dan mengorbankan 

kepentingan pemegang saham. Sebagai pengelola perusahaan, manajer akan 

lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan 

dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan 

sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik sebagai wujud dari 

tanggung atas pengelolaan perusahaan namun informasi yang disampaikan 

terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya 

sehingga hal ini memacu terjadinya konflik keagenan.  

 

2.2 Teori Stakeholder 

Teori stkeholder merupakan kependekatan dari teori stakeholder 

korporasi, sebuah konsep yang relaif modern. Pertama kali dipopulerkan oleh 

R. Edward Freeman (1984) dalam Untung (2014:35) yaitu  sebagai kumpulan 

kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, 

pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dn lingkungan, serta 

komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara 

berkelanjutan.  

Premis dasar dari teori stakeholders adalah bahwa semakin kuat 

hubungan korporasi bisnis, maka akan semakin mudah. Sebaliknya, semakin 

buruk hubungan korporasi maka aka semakin sulit. Hubungan yang kuat 

dengan para pemangku kepentingan adalah bedasarkan kepercayaan, rasa 

hormat dan kerja sama. Mengenai hal ini ,hubungan perusahaan dengan 

internal stakeholders dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan yang 

membangun kerjasama untuk bisa menciptakan kesinambungan usaha 
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perusahaan sedangkan hubungan dengan stakeholders di luar perusahaan 

bukan hanya bersifat transaksional dan jangka pendek namun lebih kepada 

hubungan yang bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan selain 

usaha untuk menghimpun kekayaan yang dilakukan oleh perusahaan, 

perusahaan juga berusaha untuk bersama-sama membangun kualitas 

kehidupan external stakeholders. 

Busyra (2007:35) memberikan ilustrasi ringkas berkaitan dengan 

upaya meningkatkan tanggung jawab perusahaan di luar pemegang saham. Ia 

menyatakan bahwa eksekutif perusahaan sekarang ini termasuk orang yang 

tidak dapat membatasi dirinya hanya untuk menjalankan aktifitas ekonomi, 

dan mengabaikan aspek sosial. Seseorang manajer dan perusahaan tidak bisa 

lepas dari berbagai masalah sosial dilingkungannya. Oleh karena itu, para 

manajer harus menyadari bahwa suatu perusahaan adalah sebuah institusi 

publik dan manajemen yang dijalankan harus menurut pedoman nilai moral 

yang terkandung dalam kesadaran perusahaan itu sendiri.  

Dari pernyataan kenneth tersebut perusahaan yang telah menjadi milik 

publik atau Go Public mau nbtidak mau dalam aktifitasnya harus 

mempertanggungjawabkannya kepada publik. Pihak manajemen dari 

perusahaan publik dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan aktifitas usahanya mau tidak mau harus mengimplementasikan CSR. 

 

2.3 Trade off theory  

Menurut Trade Off Theory yang diungkapkan oleh Modigliani dan 

Miller (1950 dalam Hanafi, 2004:310) adalah suatu teori yang memasukkan 

biaya biaya kesulitan dan biaya keagenan dengan mengindikasikan adanya 
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trade of antara penghematan pajak dari utang dengan biaya kesulitan. Trade 

Of Theory menunjukkan bahwa nilai perusahaan dengan utang akan semakin 

meningkat dengan meningkatna utang. perusahaan akan berhutang sampai 

pada tingkat hutang tertentu, dimana penghematan pajak (tax shields) dari 

tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan (financial distress). 

Trade off Theory dalam menentukan struktur modal yang optimal 

memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan (agency costs) 

dan biaya kesulitan keuangan tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi 

pasar dan symetric information sebagai imbangan dan manfaat penggunaan 

hutang. Trade off theory menjelaskan perbandingan manfaat dan biaya atau 

keseimbangan antara keuntungan dan kerugian atas penggunaan utang.  

Menurut Fahmi (2012:175) hubungan antara hutang dengan nilai 

perusahaan adalah kepututsan berhutang dianggap sebagai salah satu solusi 

untuk mempercepat aktivitas produksi dan juga mempertahankan posisi 

perusahaan untuk terus bisa beroperasi dan dapat memakmurkan pemegang 

saham. Model trade off tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang 

membayar pajak tinggi sebaiknya lebih banyak menggunakan hutang 

dibandingkan dengan perusahaan yang membayar pajak rendah. Namun 

demikian penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan menghadapi bahaya 

kebangkrutan dan biaya keagenan yang tinggi. Dengan demikian peningkatan 

hutang akan meningkatkan nilai perusahaan, namun pada titik tertentu akan 

menurunkan nilai perusahaan.  

Kemampuan perusahaan mengelola hutang merupakan salah satu 

penarik minat investor. Untuk memperoleh persepsi positif dari investor yang 

akhirnya dapat menaikkan harga saham, pihak manajemen akan menggunakan 
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leverage pada tingkatan yang optimal. Penggunaan leverage yang semakin 

besar dalam struktur modal perusahaan akan menyebabkan biaya bunga 

semakin besar sehingga keuntungan per lembar saham yang menjadi hak 

pemegang saham akan semakin besar pula. 

 

2.4 Kepemilikan Manajemen 

Kepemilikan manajemen didefinisikan sebagai kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajer atau dengan kata lain, manajer 

juga dengan sekaligus sebagai pemegang saham (Sugiarto,2009:59). 

Kepemilikan namajemen adalah merupakan jumlah kepemilikan saham 

manajer yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

Dalam penelitian ini variabel kepemilikan manajerial disimbolkan dengan 

KPM dan diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki manajer 

dengan jumlah saham yang beredar akhir tahun (Wahyudi dan Pawestri, 

2006).  Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer, maka manajer akan 

menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan selaku pemegang saham 

sehingga tidak hanya dapat mengurangi konflik dan biaya keagenan, tetapi 

juga dapat memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung 

jawab meningkatkan kesejahteraan pemegang saham.  

Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham maka pengawasan yang 

dilakukan pemilik terhadap manajemen semakin efektif. Manajemen akan 

semakin hati-hati dalam memperoleh pinjaman, sebab jumlah utang yang 

semakin meningkat mengakibatkan nilai perusahaan akan mengalami 

penurunan sehingga mengurangi kemamkuran pemilik (Sujoko dan 

Soebiantoro: 2007).  
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Adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan 

menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat 

sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. peningkatan 

kepemilikan manajemen akan mengurangi agency difficulties (kesulitan agen) 

melalui pengurangan insentif bagi pemegang saham dan mengambil alih 

kekayaan pemegang saham. Hal ini sangat potensial dalam mengurangi 

alokasi sumber daya yang tidak menguntungkan, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan nilai perusahaan (Nola, 2014).  

 

2.5 Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai persentase 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga ( perusahaan 

asuransi, bank, perusahaan lain (Sugiarto, 2009:60). Kepemilikan institusional 

juga merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi 

atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan 

kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008).   

Faisal (2003) menyatakan kepemilikan institusional merupakan pihak 

yang memonitor perusahaan. Dengan kepemilikan institusi yang besar 

mengidentifikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih 

besar. Artinya semakin besar kepemilikan institusi maka semakin efisiensi 

pemanfaatan aktiva perusahaan sehingga dapat mencegah tindakan 

pemborosan yang dilakukan manajemen dan pada akhirnya akan 

meningkatkan nilai perusahaan.  
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Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor 

manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. 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. 

 

2.6 Corporate Social Responcibility (CSR) 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Sosial 

Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis 

untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan 

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, 

sosial dan lingkungan (Untung, 2008:1).  

CSR meliputi pelaksanaan bisnis sehingga secara ekonomi 

menguntungkan, taat hukum, etika dan sosial mendukung, serata bertanggung 

jawab secara sosial.ini berti bahwa profitabilitas dan ketaatan kepada hukum 

adalah kondisi utama untuk membahas etika perusahaan dan sejauh mana ia 

mendukung masyarakat dimana ia ada dengan kontribusi uang, waktu dan 

bakat. Dengan demikian CSR tediri dari empat bagian yaitu ekonomi hukum 

etika dan sukarela atau filantropi. Selain iu, program aksi CSR dalam suatu 

perusahaan meliputi CSR pendidikan, CSR kesehatan, CSR lingkungan, CSR 

modal sosial, CSR ekonomi dan kewirausahaan (Suharto, 2010:135).  

Menurut Totok (2014:132) manfaat CSR yang dilakukan dapat 

dirasakan dari berbagai pihak seperti manfaat CSR bagi masyarakat, 

pemerintah dan perusahaan itu sendiri. Manfaat CSR bagi masyarakat yaitu : 
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a. Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan. 

b. Pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur. 

c. Keahlian komersial. 

d. Kompentensi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat. 

e. Representasi bisnis sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas. 

Manfaat CSR bagi pemerintah yaitu : 

a. Dukungan pembiayaan, utamanya karena keterbatasan anggaran 

pemerintah untuk membiaya pembangunan yang berkaitan dengan 

penanggulangan kemiskinan. 

b. Dukungan sarana dan prasarana (ekonomi, kesehatan, pendidikan , 

pelatihan, tempat ibadah, sarana olahraga, kesenian, dll.), baik yang 

(sudah) dimiliki maupun yang dibangun melalui kegiatan CSR. 

c. Dukungan keahlian, melaui keterlibatan personil perusahaan utamanya 

pada kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat. 

d. Keterlibatan pegiat LSM dalam kegiatan CSR, merupakan sumber belajar, 

utamanya dalam menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Manfaat CSR bagi korporasi yaitu : 

a. Mempertahankan dan mendongkrak repuasi serta citra merek perusahaan. 

b. Mendapatkan lisensi untuk beroprasi secara sosial, © mereduksi resiko 

bisnis perusahaan. 

c. Melebarkan akses sumber daya bagi operasi sosial.  

d. Membuka peluang pasar yang lebih luas.  
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e. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, 

meperbaiki hubungan stekholders. 

f. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 

g. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan. 

h. Peluang mendapatkan penghargaan. 

 

2.7 Leverage  

Leverage didefinisikan sebagai penggunaaan aset atau dana, dimana 

atas penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung beban tetap berupa 

penyusutan atau berupa bunga (Halim, 2007:64). Menurut Fahmi (2014:75) 

Rasio Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan 

utang.  

Leverage merupakan  rasio yang menggambarkan hubungan antara 

hutang perusahaan terhadap modal maupun aktiva. Leverage merupakan 

pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang (Sudarmadji dan 

Sularto, 2007).  Hutang (leverage) yang merupakan rasio utang atau sering 

juga dikenal dengan nama rasio solvabilitas adalah rasio yang dapat 

menunjukan kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi segala 

kewajiban finansial dari perusahaan tersebut seandainya perusahaan tersebut 

dilikuidasi  Leverage juga bisa sebagai salah satu alat yang banyak digunakan 

oleh perusahaan untuk meningkatkan modal mereka dalam rangka 

meningkatkan keuntungan (Singapurwoko, 2011). Dengan kata lain, Leverage 

merupakan proporsi hutang yang ada di dalam perusahaan.   

Herry dan Hamin (2005) menunjukkan bahwa leverage menyebabkan 

peningkatan nilai perusahaan (value enchancing). Leverage menggambarkan 



 22 

sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio leverage juga 

menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Semakin besar risiko yang 

dihadapi oleh perusahaan maka ketidakpastian untuk menghasilkan laba di 

masa depan juga akan makin meningkat. Leverage merupakan pemakaian 

utang oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. 

Hutang (leverage) yang merupakan rasio utang atau sering juga dikenal 

dengan nama rasio solvabilitas adalah rasio yang dapat menunjukan 

kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban 

finansial dari perusahaan tersebut seandainya perusahaan tersebut dilikuidasi.  

  

2.8 Nilai Perusahaan  

Secara normatif, tujuan yang ingin dicapai manajemen keuangan 

adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau memaksimalkan 

nilai perusahaan. Bagi perusahaan terbuka (Go Public), indikator nilai 

perusahaan tercermin pada haega saham yang diperdagangkan dipasar modal, 

karena seluruh keputusan keuangan akan terrefleksi didalamnya (Halim, 

2007:1). 

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai jual sebuah perusahaan 

sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi. Menurut Hartono (2009:233) 

nilai perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga 

saham yang dibentuk oleh permintaan dan pemawaran pasar modal yang 

merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Nilai 

Perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering 

dikaitkan dengan harga saham. Untuk mencapai tujuan perusahaan, 
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kepemilikan manajerial dan institusional mampu mempengaruhi jalannya 

perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada nilai perusahaan (Maya, 

Farida, dan Dewa,2016).   

Menurut Rika dan Ishlahuddin (2008), nilai perusahaan didefinisikan 

sebagai nilai pasar. Alasannya karena nilai perusahaan dapat memberikan 

kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum jika 

harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin 

tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan diminati oleh 

investor karena dengan permintaan saham yang meningkatkan menyebabkan 

nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai perusahaan dapat dicapai dengan 

maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan 

perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti 

manajer maupun komisaris.  

Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah 

satunya adalah harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham 

perusahaan mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang 

dimiliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006) .  Harga saham meningkat, maka 

berdampak pada peningkatan nilai pemegang saham yang dibuktikan melalui 

tingginya return bagi pemegang saham, dijelaskan secara sederhana sebagai 

berikut : nilai perusahaan (V=value) adalah hutang (D=debt) ditambah modal 

sendiri (E=equity). Jika diasumsikan hutang tetap, nilai perusahaan naik maka 

modal sendiri naik. Naiknya modal sendiri akan meningkatkan harga per 

lembar saham perusahan (Setia,2008:4).  
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Kemampuan pengendalian perusahaan merupakan salah satu penarik 

minat investor. Bila investor tertarik maka mereka akan melakukan investasi 

pada perusahaan tersebut dengan membeli sahamnya di pasar modal. Harga 

saham di pasar modal ditentukan oleh kekuatan pasar dalam kegiatan jual beli. 

Dengan demikian, harga saham merupakan ukuran prestasi perusahaan, yaitu 

ukuran keberhasilan manajemen mengelola perusahaan atas nama pemegang 

saham.  

 

2.9 Tanggung Jawab Sosial  dalam Perspektif  Islam   

Didalam sunanh rasullulah lebih tegas menyatakan bahwa “masyarakat 

punya hak-hak yang sama atas air,padang rumput dan api”. Hadis tersebut 

menegaskan bahwa semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan 

produksi air, bahan tambang dan dan berbagai macam bahan bakar, bahkan 

bahan makanan untuk keperluan industri dalam negeri, harus dikelola oleh 

negara serta tidak bileh dikuasai oleh individu atau pihak swasta. Allah SWT 

Berfirman : 
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Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 

suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah 

beriman kepada Allah , hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-

kitab, nabi - nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada 

kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir ( yang 

memerlukan pertolongan ) dan orang - orang yang meminta-minta; 

dan ( memerdekakan ) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan 

menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya 

apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 

kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah 

orang-orang yang benar ( imannya ); dan mereka itulah orang-

orang yang bertakwa” (QS, Al-Baqarah: 177). 

 

Dalam konteks ini, CSR islami adalah CSR yang merujuk pada praktik 

bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara islami. Perusahaan 

memasukkan norma-norma agama islam yang ditandai oleh adanya komitmen 

ketulusan dalam menjaga kontrak sosial didalam praktik bisnisnya. Dengan 

demikian praktik bisnis dalam rangka CSR islami mencangkup seraingkai 

kegiatan bisnis dalam berbagai bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah 

kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara memperolehnya dan 

pendayagunaan hartanya dibatasi oleh aturan halal dan haram sesuai syariah.  

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai nialai perusahaan telah dilakukan sebelumnya 

oleh beberapa peneliti terdahulu yang menghasilkan temuan yang bermacam-

macam dengan berbagai variabel. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

 

N

o 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Variabel  

Independen 

Variabel 

Dependen 

Hasil Penelitian 

1. Maya 

Indah 

Pratiwi, 

Farida Titik 

Kristanti, 

dan Dewa 

Putra 

Khrisna 

Mahardika 

(2016)  

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

dan Leverage 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

Kepemilikan 

manajerial 

Kepemilikan 

institusional 

Leverage 

Nilai 

Perusahaan 

Berpengaruh 

positif 

Berpengaruh 

positif 

Tidak 

berpengaruh 

2. Rina 

Susanti dan 

Titik 

Mildawati  

(2014)  

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajemen, 

Kepemilikan 

Institusional,dan  

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

terhadap Nilai 

Perusahaan  

Kepemilikan 

manajemen 

Kepemilikan 

institusional 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR)  

Nilai 

perusahaan  

Berpengaruh 

positif  

Tidak 

berpengaruhBerpe

ngaruh positif  

3. Elva 

Nuraina 

(2012)  

Pengaruh 

Kepemilikan 

Institusional dan 

Ukuran Perusahaan 

terhadap Kebijakan 

Hutang  

dan Nilai Perusahaan  

Kepemilikan 

Institusional, 

Ukuran 

Perusahaan  

Kebijakan 

Hutang 

Nilai 

Perusahaan  

Berpengaruh 

Signifikan 

Berpengaruh 

Signifikan. 

Berpengaruh 

Signifikan 

Tidak 

Berpengaruh  

4. Gusti dan 

Gede  

(2016) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, dan 

Profitabilitas 

terhadap Nilai 

Perusahaan  

Ukuran 

perusahaan 

Leverage 

profitabilitas 

 

Nilai 

perusahaan  

Pengaruh Positif 

Dan Signifikan 

Pengaruh Positif 

Dan Signifikan 

Pengaruh Positif 

Dan Signifikan 

  

5. Rika 

Nurlela dan 

Islahuddin 

(2008)  

Pengaruh Corporate 

Social Responsibility 

terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 

Prosentase 

Kepemilikan 

Manajemen Sebagai 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Kepemilikan 

manajemen 

Nilai 

perusahaan 

Berpengaruh 

signifikan secara 

parsial 

Berpengaruh 

signifikan secara 

simultan 
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Variabel Moderating 

6. Sri 

Sofyanings

ih (2011) 

Pengaruh Struktur 

Kepemilikan,Kebijak

an 

Deviden,Kebijakan 

Hutang terhadap 

Nilai Perusahaan   

Kepemilikan 

manajemen 

Kepemilikan 

institusional 

Kebijakan 

Deviden 

Kebijakan 

Hutang 

 

Nilai 

perusahaan  

Berpengaruh 

Tidak 

berpengaruhTidak 

berpengaruhTidak 

berpengaruh 

 

7. Stephani & 

Agus 

(2014)  

Pengaruh Struktur 

Kepemilikan dan 

Kebijakan 

Keuangan terhadap 

Nilai Perusahaan  

Kepemilikan 

manajerial 

Kepemilikan 

institusional 

Kebijakan 

utang 

Kebijakan 

dividen 

Kebijakan 

investasi  

Nilai 

perusahaan  

Tidak 

berpengaruhBerpe

ngaruh positif dan 

signifikan 

Tidak 

berpengaruhBerpe

ngaruh positif dan 

signifikan 

Berpengaruh 

negatif dan 

signifikan  

8. Khumairoh

, Nawang 

dan Henny 

(2016) 

Pengaruh Leverage, 

Profitabilitas, dan 

Ukuran Perusahaan 

terhadap Nilai 

Perusahaan  

Leverage 

Profitabilitas 

Ukuran 

Perusahaan 

 

Nilai 

perusahaan  

BerpengaruhTida

k 

berpengaruhBerpe

ngaruh  

Sumber: Diponegoro Journal Of Accounting, Dinamika Keuangan Dan 

Perbankan, Simposium Nasional Akuntansi XI., Akrual Jurnal 

Akuntansi IKIP PGRI Madiun, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi , Syariah 

Paper Accounting FEB UMS , E-Jurnal Manajemen Unud, e-

Proceeding of Management. Tahun 2017 

 

 

2.11. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan 

singkat yang disimpulkan dari tujuan penelitian, dan merupakan jawaban 

sementara atas permasalahan yang perlu di uji kembali. 
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2.11.1. Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajemen terhadap Nilai 

Perusahaan  

Menurut agency theory, agency problem akan terjadi bila proporsi 

kepemilikan manajerial atas saham perusahaan kurang dari 100%. Manajer 

cenderung akan menggunakan dana perusahaan untuk konsumsi dan perilaku 

opurtinistik. Namun akan berbeda jika manajer juga ikut memiliki saham 

dalam perusahaan. Dengan semakin besarnya proporsi saham yang dimiliki 

oleh manajer, maka manajer akan berhati-hati dalam menentukan kebijakan 

keuangan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan (stephani dan 

agus, 2014). 

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Jensen dan Meckling (1976). 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan salah satu cara untuk mengurangi 

agency cost adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh 

manajemen. Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kepemilikan manajerial akan 

mensejajarkan kepentingan manajamen dan pemegang saham (outsider 

ownership), sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang 

diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan 

keputusan yang salah. Hal ini juga terbukti dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Maya, Farida, dan Dewa (2016) dan penelitian Rina dan Titik (2014) 

yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh terhadp nilai 

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis pertama 

yaitu:  

H1 : Kepemilikan Manajemen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 
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2.11.2. Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Nilai 

Perusahaan  

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.  

Hasil penelitian stepani dan agus (2014)  sesuai dengan agency theory 

yang menyatakan bahwa agency conflict dapat diminimalkan dengan adanya 

suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan manajer 

dan pemegang saham. Yaitu yang salah satunya dengan kepemilikan 

institusional.  

Hal tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Elva 

Nuraina (2012) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan 

signifikan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin 

kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap 

perusahaan sehingga agency cost yang terjadi di dalam perusahaan semakin 

berkurang dan nilai perusahaan juga dapat semakin meningkat. Berdasarkan 

uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis pertama yaitu:  

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Nilai  Perusahaan 
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2.11.3. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR)  terhadap Nilai 

Perusahaan 

Corporate Social Responsibility (CSR), sebagai suatu  kesadaran bagi 

perusahaan bahwa perusahaan juga memiliki tanggung jawabnya terhadap 

stakeholder nya maupun masyarakat dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab 

perusahaan  terhadap dampak yang dirasakan baik pada lingkungan maupun 

masyarakat sosial lainnya menjadi investasi untuk jangka panjangnya bagi 

perusahaan. Sejumlah perusahaan nasional rame-rame menjadi “perusahaan 

sosial”, dalam arti memberikan sumbangsih terhadap stakeholders-nya sebagai 

bentuk kepedulian atau bukti nyata bahwa perusahaan mempunyai rasa 

tanggung jawab sosial.  

Dalam penelitian komang (2013) menyatakan dalam Teori Signal 

bahwa perusahaan yang memiliki kualitas baik akan dengan sengaja 

memberikan signal ke pasar, agar pasar dapat membedakan kualitas 

perusahaan tersebut dengan perusahaan lainnya. Signal ini dapat berupa 

promosi atau informasi lainnya, salah satunya adalah informasi tentang 

Corporate Social Responsibility (CSR), dengan harapan dapat meningkatkan 

nilai perusahaan.  

Pengungkapan sosial perusahaan diwujudkan melalui kinerja ekonomi, 

lingkungan dan sosial. Semakin baik kinerja yang dilakukan perusahaan 

didalam memperbaiki lingkungannya (kinerja ekonomi, lingkungan dan 

sosial), maka nilai perusahaan semakin meningkat sebagai akibat dari para 

investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan (Rimba, 2010). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis pertama yaitu:  

H3 :  Corporate Social Responsibility (CSR), berpengaruh  terhadap Nilai 

Perusahaan. 
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2.11.4 Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan 

Agus (2001), mendefinisikan leverage adalah Penggunaan sumber 

dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan 

tambahan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan dari pada beban 

tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi 

pemegang saham.  

Trade off theory menyatakan bahwa penggunaan hutang akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Kemampuan perusahaan mengelola hutang 

merupakan salah satu penarik minat investor. Untuk memperoleh persepsi 

positif dari investor yang akhirnya dapat menaikkan harga saham, pihak 

manajemen akan menggunakan leverage pada tingkatan yang optimal. 

Penggunaan leverage yang semakin besar dalam struktur modal perusahaan 

akan menyebabkan biaya bunga semakin besar sehingga keuntungan per 

lembar saham yang menjadi hak pemegang saham akan semakin besar pula. 

Perusahaan menggunakan Rasio leverage dengan tujuan agar keuntungan 

yang diperoleh lebih besar daripada biaya asset dan sumber dananya, dengan 

demikian akan meningkatkan keuntungan pemegang saham. Gusti dan Gede 

(2016) dan Khumairoh, Nawang dan Henny (2016) membuktikan  dari hasil 

pengujian yang dilakukan bahwa Leverage secara parsial berpengaruh positif 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

dirumuskan hipotesis pertama yaitu:  

H4 :  Leverage berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 
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2.12 Model Penelitian 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

Variabel Independent (X)    Variabel Dependent (Y) 

 

          

    H1 (+) 

 

    H2 (+) 

 

    H3(+)     

     

    H4(+)     

     

 

    H5(+)  

 

      Tahun 2017 

 

Keterangan : 

X1 : Corpotare Social Responsibility (CSR) 

X2 : Kepemilikan Manajerial  

X3 : Kepemilikan Institusional 

X4 : Leverage  

Y1 : Nilai Perusahaan 

 : Pengaruh interaksi masing-masing variabel X terhadap Y 

-------- : interaksi variabel X  secara bersamaan terhadap Y 

 

 

Kepemilikan 

Manajemen 

( X1) 

Kepemilikan 

institusional 

(X2) 

Corporate social 

responcibility 

(CSR) 

 

 (X3) 

Leverage 

 (X4) 

 

Nilai perusahaan 

(Y) 


