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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

Dalam landasan teori ini menjelaskan pengertian serta pengukuran masing-

masing teori yang berhubungan dengan judul penelitian dan variabel yang terdapat 

pada penelitian ini. 

2.1.1 Akuntansi Manajemen 

2.1.1.1 Definisi Akuntansi Manajemen 

Akuntansi manajemen ditujukan untuk menyediakan informasi keuangan 

bagi keperluan manajemen. Akuntansi manajemen berhubungan dengan informasi 

mengenai perusahaan untuk memberikan manfaat bagi mereka yang berada dalam 

perusahaan. Ahmad dan Abdullah (2012:6) menyatakan  akuntansi manajemen adalah 

bidang akuntansi yang berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pengguna 

internal yang merupakan pihak yang mempunyai banyak kepentingan dengan sistem 

akuntansi dan informasi akuntansi yang dihasilkan dan juga adalah pihak yang diberi 

tanggung jawab yaitu melaksanakan kegiatan perusahaan. Pengguna internal yang 

dimaksud adalah pengelola/manajemen perusahaan tingkat atas, tingkat menengah 

maupun tingkat bawah. 

Simamora (2012:12) mendefinisikan akuntansi manajemen adalah proses 

pengidentifikasian, pengukuran, penghimpunan, penganalisaan, penyusunan, 

penafsiran, dan pengkomunikasian informasi keuangan yang digunakan oleh 

manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan usaha 

di dalam sebuah organisasi, serta untuk memastikan penggunaan dan akuntabilitas 

sumber daya yang tepat. 

Rudianto (2013:4) juga mendefinisikan akuntansi manajemen adalah sistem 

alat, yakni jenis informasi yang dihasilkannya ditujukan kepada pihak- pihak internal 

organisasi, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran dan 

sebagainya guna pengambilan keputusan internal organisasi. 

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan akuntansi manajemen merupakan 

proses identifikasi, pengukuran pengumpulan, analisis, penyiapan dan komunikasi 

informasi finansial yang hasilnya ditujukan kepada pihak – pihak internal organisasi 

dan membantu pimpinan perusahaan dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Manajemen 
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 Adapun tujuan adanya akuntansi manajemen dalam sebuah perusahaan 

adalah: 

1. Menghasilkan informasi keuangan untuk kepentingan internal 

manajemen dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Informasi 

tersebut diperlukan manajemen sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan manajemen serta menilai hasil – hasil 

yang sudah diperoleh suatu perusahaan. 

2.  Proses pengidentifikasian, pengukuran dan melaporkan informasi 

ekonomi keuangan serta memungkinkan adanya penilaian dan 

keputusan yang jelas dan tegas bagi manajemen mengenai 

perhitungan biaya dan produk bagi pihak – pihak yang 

berkepentingan di dalam organisasi perusahaan. 

3.  Tujuan utama bidang akuntansi adalah menyajikan laporan – 

laporan sebagai satu kesatuan usaha untuk kepentingan pihak 

internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian. 

2.1.1.3 Manfaat Akuntansi Manajemen 

1.  Manfaat untuk Manajer Perusahaan 

a) Peran akuntansi manajemen adalah membantu penyusunan 

perencanaan yang efektif sebagai penganggaran. Dalam tiap program 

bisnis tentu dibutuhkan perkiraan dana yang dibutuhkan supaya 

kegiatan bisnis bisa terus berjalan harus disertai estimasi anggaran dana 

yang dibutuhkan. Anggaran dana ini sendiri bisanya akan disiapkan per 

tahun. 

b) Adanya akuntansi manajemen juga akan membantu proses pengawasan 

dan pengendalian. Dalam pengelolaan bisnis sangat mungkin terjadi 

penyimpangan seperti operasional yang tak sesuai standar, pengeluaran 

dana bisnis di atas anggaran, kesalahan prosedur kerja dan lain – lain. 

Hal diatas akan menyebabkan kegiatan usaha menjadi tidak lancar serta 

berujung pada kerugian materiil. Proses pengawasan serta 

pengendalian sangat diperlukan agar hal tersebut tidak terjadi. Manfaat 

akuntansi manajemen akan memberi suatu sistem informasi dalam 

mengatasi permasalahan yang terkait penyimpangan pada perusahaan. 

c) Tujuan akuntansi manajemen selanjutnya adalah sebagai acuan 

operasional atas usaha sehari – hari guna mendapat sistem kerja yang 

efektif serta efisien. Hal ini dapat terpenuhi dengan adanya akuntansi 

manajemen. Manajer memiliki kebutuhan konstan akan informasi yang 
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disediakan akuntan dalam memimpin serta menjalankan operasional 

manajer perusahaan yang menyandarkan program kerjanya agar 

tercapai pelaksanaan sistem kerjanya agar tercapai pelaksanaan sistem 

kerja yang efektif, efisien serta tepat sasaran. 

d) Akuntansi manajemen akan mempermudah proses pengambilan 

keputusan terkait penyelesaian masalah operasional perusahaan. 

Standar operasional prosedur yang diterapkan manajer umumnya tidak 

terlalu berjalan mulus. Manajer perusahaan dituntut dalam 

menyelesaikan permasalahan yang muncul agar kerugian yang diderita 

tidak terlalu signifikan. Caranya ialah mengambil keputusan yang tepat 

melalui informasi ini, manajemen dapat kesulitan menentukan 

keputusan yang tepat. 

2.      Manfaat untuk Perusahaan 

a) Menyediakan informasi keuangan relevan bagi perusahaan dalam 

pelaksanaan fungsi perencanaan. Akuntansi manajemen terutama 

memiliki fungsi utama memiliki fungsi utama dalam penyediaan data 

serta informasi keuangan berupa biaya serta anggaran apapun yang 

relevan terhadap kepentingan perencanaan manajemen. 

b) Makalah akuntansi manajemen sekaligus akan dapat menyediakan alat 

analisa yang bersifat kualitatif serta kuantitatif. Informasi dalam bentuk 

laporan tertentu akan membantu manajemen perusahaan dalam 

mengambil keputusan masalah – masalah perusahaan. Akuntansi 

manajemen juga dapat digunakan sebagai bentuk umpan balik pada 

pihak manajemen perusahaan sehingga nantinya akan bermanfaat pada 

pemanfaatan sumber ekonomi ekonomi perusahaan. 

c) Buku akuntansi manajemen bermanfaat pula dalam penyediaan 

informasi, terutama menyediakan informasi kepada pihak eksternal 

dalam bentuk pelaporan usaha. Perusahaan tak akan mungkin tidak 

berhubungan dengan pihak lain dalam urusan kelancaran usaha. Karena 

itulah, sebuah perusahaan perlu untuk menjadi anggota suatu asosiasi 

yang masih sesuai jenisnya dengan perusahaan. Asosiasi ini tentu akan 

membutuhkan informasi tertentu yang terkait perusahaan anggota. 

Akuntansi manajemen memiliki tanggung jawab dalam menyediakan 

informasi yang dibutuhkan tersebut. 

d) Adanya  akuntansi manajemen akan bermanfaat dalam menyediakan 

informasi guna menetapkan pelaporan pertanggungjawaban masing-

masing unit kerja serta manajerial perusahaan. Terutama dalam 

perusahaan besar yang umumnya akan terbagi dalam unit kerja serta 
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manajerial yang lebih kecil. Fungsi dari adanya akuntansi manajemen 

ini adalah memudahkan pembagian kerja sehingga nantinya kegiatan 

usaha akan semakin berjalan lancar. Masing masing unit kerja serta 

manajerial akan wajib membuat laporan pertanggungjawaban 

kinerjanya masing- masing.  

e) Peranan akuntansi pada umumnya dan manajemen pada khususnya 

sangat penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat secara 

keseluruhan, terutama bagi pengambil keputusan, para manajer, dan 

profesional. Akuntansi manajemen memiliki tanggung jawab dalam 

mediator konflik. Hal ini berarti bahwa akuntansi manajemen dapat 

membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan agar 

sumber – sumber ekonomi yang dikuasainya atau kekayaan perusahaan 

dapat dialokasikan dan ditransformasikan secara lebih efektif dan 

efisien, termasuk tanggungjawab untuk memberikan informasi 

mengenai aspek-aspek disfungsional yang ditimbulkan oleh konflik-

konflik intra organisasi. 

f) Sistem akuntansi manajemen menyediakan informasi yang dibutuhkan 

bagi para pemakai intern (para manajer dan profesional) untuk 

memenuhi tujuan manajemen tertentu sehingga mengurangi 

ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi 

akuntansi manajemen tidak terikat kriteria formal apapun yang 

mendefinisikan sifat dari proses, masukan, atau keluarannya sehingga 

kriterianya fleksibel dan berdasarkan pada tujuan manajemen.. 

2.1.1.4 Peran  Akuntansi Manajemen 

Akuntansi manajemen dapat dipandang dari dua sudut yaitu akuntansi 

manajemen sebagai tipe akuntansi dan sebagai tipe informasi. Tipe akuntansi, 

akuntansi manajemen merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang 

digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern 

organisasi. Tipe informasi, akuntansi manajemen menggunakan uang sebagai satuan 

ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan 

perusahaan 

2.2 Agency Theory 

Teori keagenan (agency theory) menurut Robert dan Vijay (2012:269), 

hubungan atau kontak antara prinsipal (pemilik) dan agen sebagai pihak manajemen 

yang mengelola keberlangsungan perusahaan. Teori keagenan menunjukkan bahwa 

prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda sebagai manajer manajemen. 

Pada prinsipal (pemilik) berharap mendapatkan keuntungan (return) secara berkala 

untuk memastikan keberlanjutan kegiatan perusahaan di masa depan. Manajemen 



11 
 

berharap mendapatkan kompensasi atau gaji yang cukup untuk kegiatan dan 

kinerjanya, dalam hal ketersediaan informasi dan manajemen sebagai pengelola 

perusahaan memiliki lebih banyak laporan perusahaan dibandingkan dengan prinsipal 

(pemilik), yang dapat menimbulkan asimetri informasi dan ketidaksepakatan antara 

kedua belah pihak. 

Jensen dan Meckling (1976) ada dua jenis asymetric information, yaitu: 

Adverse selection dan moral hazard. Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana 

prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen 

benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai 

sebuah kelalaian dalam tugas. Moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika 

agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. 

Konflik keagenan merupakan konflik kepentingan antara pemilik dan agen 

karena agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga 

memicu biaya keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Salah satu cara untuk 

meminimalkan konflik keagenan adalah melalui struktur kepemilikan yang dapat 

mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh terhadap operasional perusahaan 

(Hwihanus, et.al., 2018). 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa antara pemilik sebagai 

pembeli wewenang (principal) dan manajemen sebagai penerima wewenang (agent) 

mempunyai kepentingan yang berbeda dalam hubungan kerja. Adanya kepentingan 

ini, masing-masing pihak berusaha untuk memperbesar keuntungan bagi dirinya 

sendiri. Pemilik menginginkan pengembalian investasi yang sebesar-besarnya dan 

secepatnya, sedangkan manajemen menginginkan kepentingannya diakomodir yang 

sebesar-besarnya atas kinerjanya yang telah dilakukan. 

Teori agensi dapat menjelaskan bahwa hubungan struktur kepemilikan dan 

struktur modal dengan kinerja keuangan sangat erat, karena informasi laporan 

keuangan yang tepat dan andal dari pihak internal dapat dijadikan pengambilan 

keputusan yang digunakan untuk keperluan perusahaan dan menunjang 

keberlangsungan hidup perusahaan, bagi pihak eksternal digunakan untuk investasi 

dan adanya pengembalian kepada pihak eksternal. 

2.3 Kinerja Keuangan 

2.3.1 Definisi Kinerja Keuangan 

Suatu perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kinerja keuangannya 

merupakan suatu kebutuhan yang harus dimiliki perusahaan menarik investor seperti 

yang tercermin dalam laporan keuangan. Tujuan pengukuran kinerja keuangan suatu 

perusahaan adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, profitabilitas, dan leverage 

pada pengiriman informasi dan ukur perusahaan kinerja. Pengukuran kinerja 

dilakukan dalam kurun waktu tertentu dalam menilai kemajuan perusahaan dan 
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menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen dan mampu 

menciptakan nilai perusahaan (Hwihanus, et.al., 2018). 

Kinerja keuangan merupakan penilaian kinerja perusahaan yang dapat 

menilai sehat tidaknya perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan perusahaan. 

Perusahaan perlu meningkatkan kinerja keuangannya sehingga investor dapat melihat 

baik atau tidaknya suatu perusahaan. Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk 

menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan adalah rasio profitabilitas 

(Azis & Hartono, 2017). Rasio profitabilitas, investor dapat melihat bagaimana 

kemampuan perusahaan dapat menghasilkan laba (Ratnasari dkk., 2016). Perusahaan 

harus mampu mencapai target yang telah ditentukan di awal tahun. Laba perusahaan 

yang semakin meningkat menandakan bahwa kinerja perusahaan mengalami 

peningkatan. Peningkatan laba perusahaan merupakan bukti bahwa suatu perusahaan 

mempunyai kinerja yang baik dan efektif (Asna, 2017). Peningkatan tersebut juga 

berdampak positif bagi perusahaan guna menarik investor untuk menanamkan 

modalnya di perusahaan (Aisyiah dkk., 2013). Rasio profitabilitas dapat mengukur 

tingkat keuntungan suatu perusahaan secara keseluruhan. Salah satu rasio 

profitabilitas adalah Return on Asset (ROA) (Kasmir, 2016). 

2.3.2 Tujuan Kinerja keuangan 

Adapun beberapa tujuan kinerja keuangan menurut Munawir (2012:31) 

adalah sebagai berikut: 

a.  Mengetahui Tingkat Likuiditas 

Likuiditas menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangan yang harus segera dilunasi pada saat ditagih. 

b.  Mengetahui Tingkat Solvabilitas 

 Solvabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. 

c.  Mengetahui Tingkat Rentabilitas 

Rentabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama 

periode tertentu. 

d.  Mengetahui Tingkat Stabilitas 

Stabilitas menunjukan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan 

stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar atau melunasi setiap hutang dan beban bunga tepat pada waktunya. 

2.3.3 Manfaat Kinerja keuangan 

Bagi investor, manfaat informasi tentang kinerja keuangan yaitu untuk 

melihat apakah investor akan mempertahankan investasi pada perusahaan tersebut 

atau mencari alternatif lain (Munawir, 2011). Jika kinerja perusahaan baik maka nilai 

usaha akan tinggi, dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik 
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perusahaan tersebut untuk menanamkan modal sehingga akan terjadi kenaikan harga 

saham.  

Bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan perusahaan bisa dimanfaatkan 

untuk hal-hal berikut ini (Munawir, 2011) :  

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam suatu 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

kegiatannya.  

2. Untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan  

3. Untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan 

perusahaan secara keseluruhan.  

4. Digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa 

mendatang. 

5. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi 

pada    umumnya dan divisi organisasi pada khususnya.  

6. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar bisa 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. 

2.3.4 Pengukuran Kinerja Keuangan 

Berdasarkan pendapat peneliti tersebut maka alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur kinerja keuangan menggunakan metode berbasis akuntansi dalam 

pembahasan ini adalah:  

1. Return on Assets (ROA) adalah rasio ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Sutrisno, 

2017:213). Rasio ini dipakai untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan sumber ekonomi yang ada, guna menciptakan laba. Semakin besar 

rasio ini semakin baik, hal ini  berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan 

meraih laba. Menurut Habib (2008:61), ROA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

ROA =
Laba Bersih

Total Aset
 

2. Return on Equity (ROE) menunjukkan kemampuan manajemen dalam 

memaksimalkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham atas setiap rupiah 

ekuitas yang digunakan oleh perusahaan (Rudianto, 2013:192). Suatu angka ROE 

yang bagus akan membawa keberhasilan bagi perusahaan yang mengakibatkan 

tingginya harga saham. Pada tingkat perusahaan secara individu, ROE yang baik 

akan mempertahankan kerangka kerja keuangan pada tempatnya untuk 

perusahaan yang sedang tumbuh dan berkembang. Semakin tinggi rasio ini akan 

semakin baik karena memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar kepada 

pemegang saham. Rudianto (2013:192), ROE dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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ROE =
Laba Bersih

Total Ekuitas
 

3. Gross Profit Margin (GPM) merupakan rasio antara gross profit yang diperoleh 

perusahaan dengan total penjualan yang diperoleh pada periode yang sama. Rasio 

ini berfungsi untuk mengetahui keuntungan kotor perusahaan dari setiap produk 

yang dijual. Rasio ini sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan, apabila 

harga pokok penjualan bertambah, maka rasio ini akan menurun dan hal 

sebaliknya juga berlaku. Rasio ini mengukur efisiensi biaya produksi dalam upaya 

meningkatkan efisiensi produksi perusahaan. Perubahan harga pokok penjualan 

akan mempengaruhi laba yang diperoleh suatu perusahaan. Rasio ini selalu 

bernilai positif dalam kondisi normal karena akan menunjukkan suatu perusahaan 

telah menjual produknya diatas harga pokok sehingga perusahaan bisa dikatakan 

memperoleh keuntungan. Secara matematis rasio ini dapat dirumuskan dengan: 

GPM =
Penjualan Bersih − Harga Pokok Penjualan

Penjualan
 

2.4 Struktur Kepemilikan 

2.4.1 Definisi Struktur Kepemilikan  

Struktur kepemilikan merupakan persentase kepemilikan saham dalam suatu 

perusahaan yang mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruhnya terhadap 

perusahaan operasi. Kepemilikan struktur dapat dilihat dari pendekatan keagenan dan 

pendekatan informasi asimetris. Agen pendekatan, itu struktur kepemilikan 

merupakan mekanisme untuk mengurangi benturan kepentingan antara pengelola dan 

pemegang saham. Asimetris informasi pendekatan mempertimbangkan itu 

mekanisme dari struktur kepemilikan sebagai cara untuk mengurangi informasi 

ketidakseimbangan antara orang dalam dan orang luar melalui keterbukaan informasi 

di pasar modal. 

2.4.2 Tujuan Struktur Kepemilikan 

   Peneliti yakin bahwa struktur kepemilikan perusahaan akan berdampak pada 

perusahaan. Tujuan perusahaan sangat bergantung pada struktur kepemilikan, 

motivasi pemilik dan kreditor tata kelola perusahaan dalam proses insentif, dan proses 

insentif menentukan motivasi manajer. Pemilik akan mencoba merumuskan berbagai 

strategi untuk mencapai tujuan perusahaan.Setelah menentukan strategi, langkah 

selanjutnya adalah menerapkan strategi dan mengalokasikan sumber daya perusahaan 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Tahapan tersebut tidak terlepas dari peran 

pemilik, dapat dikatakan bahwa peran pemilik sangat penting untuk menentukan 

keberlangsungan perusahaan. 
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2.4.3 Pengukuran Struktur Kepemilikan 

1. Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen 

perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh 

manajemen. Menurut Munisi dkk., (2014), besar kecilnya jumlah kepemilikan saham 

manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (congruence) 

kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Manajer yang mempunyai 

kepemilikan saham di perusahaan akan cenderung bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemegang saham karena terdapat kesamaan kepentingan antara 

keduanya dan rasa memiliki perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial 

dalam suatu perusahaan akan berpengaruh negatif dengan ukuran dewan direksi dan 

komisaris independen.  

Proksi yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah :  

𝑀𝑁𝐽𝑅 = Jumlah Kepemilikan Saham Dewan direksi, Komisaris, dan manajerial 

2. Kepemilikan Institusional  

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 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. Kepemilikan institusional berperan 

sebagai monitoring agent yang melakukan pengawasan optimal terhadap perilaku 

manajemen di dalam menjalankan perannya mengelola perusahaan.  

Kepemilikan institusional dapat mengurangi agency cost dengan cara 

mengaktifkan pengawasan melalui investor- investor institusional, hal tersebut dapat 

terjadi dikarenakan dengan keterlibatan institusional dalam kepemilikan saham, 

manajemen perusahaan akan diawasi oleh investor-investor institusional sehingga 

kinerja manajemen juga akan meningkat (Dewi, 2008: 48). Proksi yang digunakan 

untuk mengukur kepemilikan institusional adalah :  

𝐼𝑁𝑆𝑇 =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖 

3. Kepemilikan Asing 

Menurut teori keagenan asimetri information muncul karena informasi yang 

disampaikan manajer kepada pemilik perusahaan terkadang tidak sesuai dengan 

kondisi perusahaan yang sebenarnya. Jenis pemegang saham dapat mempengaruhi 

jenis informasi yang mereka minta pada perusahaan, seperti permintaan akan 

informasi semakin lebih tinggi jika perusahaan memiliki persentase kepemilikan dari 
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investor asing yang lebih tinggi. (Siregar dan Bachtiar, 2011).  

Struktur kepemilikan Asing memiliki peran yang penting dalam 

pengungkapan informasi perusahaan (Siregar dan Bachtiar, 2011). Perusahaan dengan 

kepemilikan asing yang tinggi akan memiliki tekanan lebih tinggi untuk 

mengungkapkan dengan terperinci segala aktivitas perusahaan dengan citra 

perusahaan agar nilai perusahaan meningkat. Kepemilikan asing menggunakan 

perhitungan: 

𝐹𝑅𝐺𝑁 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐴𝑠𝑖𝑛𝑔 

4. Kepemilikan Pemerintah 

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh 

pemerintah (Munisi dkk., 2014). Perusahaan pemerintah diasumsikan untuk mengejar 

maksimalisasi dukungan politik. Diharapkan prosentase kepemilikan pemerintah 

memiliki hubungan positif dengan komisaris independen (Li, 1994).  

Menurut Munisi dkk., (2014) perusahaan dengan pemegang saham 

terbesarnya adalah pemerintah memiliki tata kelola perusahaan yang lemah karena 

lebih melayani kepentingan publik di banding kepentingan para pemegang saham. 

Perusahaan BUMN di Indonesia rata-rata memiliki tingkat leverage yang tinggi hal 

ini akan berpengaruh pada penurunan kinerja keuangan perusahaan (Triwacaningrum 

dan Hidayat, 2014). Keinginan publik terkadang tidak sejalan dengan kepentingan 

pemegang saham.. Kepemilikan Pemerintahan menggunakan perhitungan: 

𝑃𝑀𝑅𝑇 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 

5. Kepemilikan Publik  

Menurut Oktariani (2013), kepemilikan publik merupakan proporsi saham 

yang dimiliki oleh publik/masyarakat umum dan bukan institusi yang signifikan 

dalam suatu perusahaan. Publik yang dimaksud adalah individu atau 16 institusi yang 

memiliki saham suatu perusahaan di bawah 5% selain manajemen serta tidak 

mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan. Institusi yang memiliki saham 

signifikan perusahaan bersangkutan tidak disertakan dalam kategori publik.  

Perusahaan go public yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan saham oleh 

publik, agar diketahui oleh publik sebagai bagian dari pemegang saham perusahaan, 

perusahaan go public harus melaporkan semua aktivitas dan keadaan perusahaan (Nur 

dan Priantinah 2012).  

Kepemilikan Publik menggunakan perhitungan:  

𝐾𝑃 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘   
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2.5 Struktur Modal 

2.5.1 Definisi Struktur Modal 

Struktur modal perusahaan merupakan salah satu faktor fundamental dalam 

operasi perusahaan. Struktur modal suatu perusahaan ditentukan oleh kebijakan 

pembelanjaan dari manajer keuangan yang senantiasa dihadapkan pada pertimbangan 

baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. (Laksita, 2013)  

Fahmi (2015:184) menyatakan bahwa struktur modal adalah sebagai berikut: 

Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu 

antara modal yang dimiliki yang bersumber dari hutang jangka panjang (long-term 

liabilities) dan modal sendiri (shareholders’ equity) yang menjadi sumber pembiayaan 

suatu perusahaan.  

Menurut Halim (2015:81) struktur modal adalah perbandingan antara total 

hutang (modal asing) dengan total modal sendiri/ekuitas) dan Sartono (2012:225) 

menyatakan struktur modal adalah perimbangan jumlah hutang jangka pendek yang 

bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa.  

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur modal 

adalah bagian dari struktur keuangan yang merupakan perbandingan antara hutang 

jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen dan 

saham biasa yang digunakan oleh perusahaan. 

2.5.2 Tujuan Struktur Modal 

Tujuan dari manajemen struktur modal adalah untuk menggabungkan sumber 

pendanaan tetap perusahaan untuk operasional, yang akan memaksimalkan nilai 

perusahaan itu sendiri. Tugas sangat sulit yang dimiliki manajemen untuk menemukan 

struktur modal terbaik karena konflik yang menyebabkan biaya keagenan. Penentuan 

struktur modal perusahaan yang optimal, konflik kuno terjadi antara pemegang saham 

dan pemegang obligasi. Manajemen harus mampu mengurangi kemungkinan 

penanggungan resiko atas nama pemegang saham, perlu dicantumkan beberapa 

batasan perlindungan. 

2.5.3 Manfaat Struktur Modal 

Struktur modal memiliki posisi yang sangat penting bagi perusahaan, dengan 

mengetahui komposisi struktur modal yang tepat perusahaan dapat terhindar dari pada 

risiko-risiko yang dapat membuat perusahaan mengalami penurunan dalam 

pencapaian tujuannya. Penggunaan modal sendiri atau modal pinjaman akan 

memberikan dampak tentunya bagi perusahaan. Pengaturan rasio yang baik akan 

memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan 

yang akan terjadi. Namun semua keputusan tergantung dari tujuan perusahaan secara 

keseluruhan. 

Menurut Riyanto (2011:293) menyatakan Struktur modal yang optimal 
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apabila suatu perusahaan dalam memenuhi dananya mengutamakan pemenuhan 

dengan sumber dari dalam perusahaan akan sangat mengurangi ketergantungannya 

kepada pihak luar.  

Kasmir (2012:154) menyatakan bahwa manfaat rasio Solvabilitas atau 

leverage sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban 

kepada pihak lainnya. 

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga) 

3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khusus nya aktiva 

tetap 

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh 

hutang. 

5. Untuk menganalisis seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh 

terhadap pengelolaan aktiva 

6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari tiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang 

7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada 

terdapat sekian kalinya modal sendiri. 

Kesimpulan struktur modal dapat menggunakan hubungan yang dibangun 

melalui hubungan fungsi struktur modal yang mempengaruhi nilai perusahaan. Besar 

kecilnya struktur modal juga dapat ditentukan dengan mempertimbangkan biaya 

modal rata-rata efektif untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat mengelola 

struktur modal yang terbaik. 

2.5.4 Pengukuran Struktur Modal 

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial suatu 

perusahaan, perlu mengadakan analisis atau interpretasi terhadap data finansial dari 

perusahaan bersangkutan, dimana data finansial itu tercermin didalam laporan 

keuangan. 

Menurut Sjahrial dan Purba (2013:37) rasio struktur modal terdiri dari: 

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aktiva (Total Debt to Total Assets 

Ratio/DAR) 

2. Rasio Total Hutang Terhadap Modal (Total Debt to Equity Ratio/DER) 

3. Rasio Aset Terhadap Ekuitas (Equity to asset ratio) 

 

Rasio struktur modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aktiva (Total Debt to Total Assets 
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Ratio/DAR) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva 

perusahaan dibiayai dengan hutang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar 

jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

𝐷𝐴𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 X 100% 

2. Rasio Total Hutang Terhadap Modal (Total Debt to Equity Ratio/DER)  

 Rasio ini digunakan untuk mengukur perimbangan antara kewajiban yang dimiliki 

perusahaan dengan modal sendiri. Rasio ini juga dapat berarti sebagai kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar hutangnya dengan jaminan 

modal sendiri. 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
  X 100% 

3. Rasio Aset Terhadap Ekuitas (Equity to asset ratio) 

Equity to asset ratio atau rasio aset terhadap ekuitas adalah rasio mengukur 

total aset perusahaan terkait dengan total ekuitas pemegang saham, karena aset sama 

dengan liabilitas ditambah ekuitas, rasio aset terhadap ekuitas adalah ukuran tidak 

langsung dari liabilitas perusahaan. Menganalisis rasio ini, kita dapat mengetahui 

sejauh mana suatu bisnis dibiayai dengan ekuitas atau hutang. 

𝐸𝐴𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
  X 100% 

2.6 Karakteristik Perusahaan 

2.6.1 Definisi Karakteristik Perusahaan  

  Karakteristik perusahaan merupakan faktor-faktor yang membedakan perusahaan 

tersebut dengan perusahaan yang lain. Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang 

berbeda satu entitas dengan entitas lainnya. Menurut Wardani (2013), dampak dari 

sosial perusahaan berbeda-beda tergantung pada jenis atau karakteristik perusahaan. 

Karakteristik operasi perusahaan yang menghasilkan dampak sosial yang tinggi akan 

menuntut pemenuhan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi pula. 

  Adapun faktor-faktor yang membedakan perusahaan disebut juga karakteristik 

perusahaan, yang diantaranya adalah ukuran perusahaan (size), tingkat likuiditas, 

tingkat profitabilitas, tingkat leverage, kendala sosial yang dimiliki, umur perusahaan, 

profil perusahaan, struktur dewan komisaris, negara pemilik suatu perusahaan, negara 

tempat didirikannya perusahaan, dan lain-lain. Semakin kuat karakteristik yang 

dimiliki suatu perusahaan tersebut dalam menghasilkan dampak sosial bagi publik 

akan semakin banyak pula pemenuhan tanggung jawab sosialnya kepada publik 

(Agustina, 2013). 

 



20 
 

 

2.6.2 Pengukuran Karakteristik Perusahaan 

1.   Ukuran Perusahaan 

Menurut Sambharakreshna (2011) Ukuran Perusahaan yaitu bahwa untuk 

melihat perbedaan ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat penjualannya, 

aktiva atau ukuran laba. Selanjutnya dapat dinyatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki aktiva dengan jumlah besar dapat disebut sebagai perusahaan besar. Jadi ada 

petunjuk bahwa skala perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap struktur 

modal perusahaan. Kebutuhan dana yang besar tersebut dapat dipenuhi dengan 

pembiayaan modal sendiri atau pembiayaan dengan hutang khususnya hutang jangka 

panjang. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural dari aktiva 

Menurut Seftianne dan Handayani (2011) ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan, besar kecilnya perusahaan dapat 

ditentukan dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan besar kecilnya ukuran 

suatu perusahaan dapat dilihat berdasarkan total penjualan dan rata-rata tingkat 

penjualan dan rata-rata total aktiva.  

Menurut Verena dan Mulyo (2013) semakin besar ukuran perusahaan yang 

diindikatori oleh total asset, maka perusahaan akan menggunakan hutang dalam 

jumlah yang besar pula. Ukuran Perusahaan bila semakin besar akan menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki jumlah aktiva yang semakin tinggi pula semakin 

besar ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal asing juga 

semakin besar.  

Ukuran perusahaan diukur melalui: “Ukuran Perusahaan = Ln Total Aktiva” 

2. Dewan Komisaris 

  Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 dalam 

Agoes dan Ardana (2014:108) dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar 

serta memberi nasihat kepada direksi. Prinsip – prinsip yang harus dipenuhi dewan 

komisaris agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar:  

a) Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan 

secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.  

b) Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegrasi dan memiliki 

kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk 

memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua 

pemangku kepentingan.  

c) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup 

tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara. 
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Rumus Perhitungan Dewan Komisaris : 

DK = Total anggota dewan komisaris perusahaan 

3. Dewan Direksi 

 Dewan Direksi merupakan kata lain dari pemegang kekuasaan dalam perusahaan. 

Dewan Direksi adalah organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab 

secara kolegial. Sehingga masing – masing anggota Direksi dapat menjalankan tugas 

dan wewenangnya juga dapat mengambil keputusan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi masing – masing. Tetapi perlu di garis bawahi bahwa semua keputusan anggota 

direksi adalah tanggung jawab bersama. Organ perusahaan memiliki tugas dan 

tanggung jawab dewan direksi (Tri Hendro dan Conny, 2014:95) yaitu:  

a.  Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank.  

b. Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana 

diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.  

c. Direksi telah melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha 

bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 

Rumus Perhitungan Dewan  Direksi : 

DD = Total anggota dewan direksi perusahaan 

4. Komite Audit 

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam 

rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan mewajibkan 

perusahaan tercatat memiliki komite audit. Komite audit  harus beranggotakan 

minimal tiga orang independen dan salah satunya memiliki keahlian dalam bidang 

akuntansi. Seorang anggota komite audit harus berasal dari komisaris independen 

yang merangkap sebagai ketua komite audit (Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : 

KEP- 643/BL/2012). Komite audit mengidentifikasi berbagai hal yang memerlukan 

perhatian dari dewan komisaris seperti adanya kejanggalan laporan keuangan. 

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan masih dalam lingkup tugas 

serta kewajiban, komite audit wajib melaksanakan tugas lain yang diberikan dewan 

komisaris(Herman dan Purwanto, 2015). Rumus Komite Audit : 

𝐾𝐴 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian tentang pengaruh struktur kepemilikan, struktur modal, 

karakteristik perusahaan terhadap kinerja keuangan telah banyak dilakukan, Hasil dari 

beberapa peneliti akan dijadikan rekomendasi oleh peneliti dalam melakukan 

perumusan hipotesis. 

1. Primadhanny (2016), meneliti pengaruh struktur kepemilikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI periode 

2010-2014. 16 sampel penelitian yang digunakan pada perusahaan 
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pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Proksi pada penelitian 

ini struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan asing, sedangkan struktur modal diproksikan 

menggunakan DER. Hasilnya bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan asing menunjukkan pengaruh signifikan negatif 

terhadap struktur modal. 

2. Indarwati (2015), meneliti analisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap 

kinerja perusahaan manufaktur. Proksi pada penelitian ini struktur kepemilikan 

terdiri dari kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, sedangkan kinerja 

perusahaan diproksikan menggunakan ROE. 216 sampel penelitian yang 

digunakan pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI tahun 2010-2013. 

Hasilnya bahwa kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan 

institusional, kepemilikan keluarga menunjukkan pengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. 

3. Ardianingsih dan Ardiyani (2010), meneliti analisis pengaruh struktur 

kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Proksi pada penelitian ini struktur 

kepemilikan terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, 

sedangkan kinerja perusahaan diproksikan menggunakan ROA. Hasilnya 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja 

perusahaan. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

4. Raharja (2013), meneliti analisis pengaruh political connection dan struktur 

kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Proksi pada penelitian ini POL, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik, sedangkan kinerja 

perusahaan yang diproksikan menggunakan ROA. Hasilnya bahwa political 

connection berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan ROA. 

Kepemilikan institusional dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan ROA. 

5. Sari (2015), meneliti struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan dengan 

struktur modal sebagai pemoderasi. Proksi pada penelitian ini kepemilikan 

manajerial dan DER, sedangkan kinerja perusahaan diproksikan menggunakan 

ROE. 10 sampel penelitian pada perusahaan kimia yang terdaftar di BEI tahun 

2011-2013. Hasilnya bahwa kepemilikan manajerial dan struktur modal 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan ROE. Struktur modal mampu 

memoderasi hubungan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan 

berpengaruh positif. 
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6. Hwihanus et al. (2018), meneliti Struktur kepemilikan terhadap kinerja 

keuangan dengan indikator kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dengan indikator NPM, ROA dan 

ROE. Hasil penelitian ini juga mendukung Purwati et al. (2018) yang 

menyatakan kepemilikan publik berpengaruh terhadap korporasi kinerja dan 

Aprianingsih & Yushita (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

memiliki pengaruh negatif efek di keuangan kinerja. 

2.8 Kerangka Konseptual  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat suatu rerangka konseptual 

mengenai pengaruh Struktur Modal, Struktur Kepemilikan dan Karakteristik 

Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan. Kerangka konseptual dapat dilihat pada 

Gambar 1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

2.9 Pengembangan Hipotesis 
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yang telah dijabarkan, maka penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis yang akan 

diteliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

2.9.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Keuangan 

Husnan (2000) menemukan bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih 

menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada manajemen dibanding 

dengan perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi. Menurut Holderness 

and Sheehan (1998) menemukan bahwa kinerja keuangan lebih rendah secara 

signifikan untuk perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas tunggal. Struktur 

kepemilikan yang semakin besar menandakan semakin tinggi kinerja keuangan yang 

akan didapatkan perusahaan. 

H1 : Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

2.9.2 Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan 

Peningkatan hutang perusahaan akan mengakibatkan beban bunga yang 

tinggi, sehingga pendapatan atau laba perusahaan akan berkurang karena ada biaya-

biaya yang mengakibatkan laba yang semakin mengecil. Penggunaan hutang tinggi 

dapat dikatakan kurang tepat maka mengakibatkan penurunan pendapatan 

perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian oleh aini et al. (2017), Azzahra dan 

Nasib (2019) perusahaan yang akan memberikan pengaruh buruk terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

H2 : Struktur Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

2.9.3 Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan 

Karakteristik perusahaan yang diukur menggunakan ukuran perusahaan dan 

dewan direksi. Ukuran Perusahaan bahwa besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan 

skala produksi yang dihasilkan melalui total penjualan perusahaan. Penjualan yang 

tinggi maka perusahaan memiliki peluang untuk memaksimalkan keuntungan jika 

dipertahankan dengan baik maka ukuran perusahaan akan meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan. 

Dewan direksi yang memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan 

strategi sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Banyaknya jumlah dewan direksi maka dapat mengelola perusahaan dengan 

lebih baik maka akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. 

H3 : Karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

2.9.4 Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Struktur Modal 

Teori keagenan dinyatakan bahwa konflik kepentingan antara agen dan 

asimetris informasi yang muncul dapat dikurangi dengan pengawasan yang tepat 

untuk menyelaraskan kepentingan antara agen dan principal. Struktur kepemilikan 

memiliki hubungan dengan struktur modal. Menurut Wahidahwati (2002) 
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kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen (dewan 

direksi dan dewan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. 

Sedangkan kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh institusi, bahwa diyakini kepemilikan saham tersebut mampu memonitor 

tindakan manajemen untuk lebih baik dibandingkan investor individual. Institusi 

sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang 

terjadi (Lee et al, 1992). Menurut Moh’d (1998) menjelaskan bahwa hutang dapat 

digunakan untuk memantau kegiatan manajerial. Dengan kepemilikan manajerial dan 

hutang dapat dianggap sebagai mekanisme alternatif untuk mengurangi biaya agensi. 

Dengan demikian kepemilikan manajerial dapat mendisiplinkan tingkat hutang. 

H4 : Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap struktur modal. 

2.9.5 Pengaruh Struktur Modal terhadap Karakteristik Perusahaan 

Struktur modal penggunaan sumber pendanaan yang didapatkan melalui 

pihak eksternal, penggunaan hutang sendiri dibuat oleh perusahaan untuk mendanai 

operasional perusahaan guna meningkatkan penjualan perusahaan. Hutang yang 

tinggi akan berdampak pada prospek perusahaan dimasa yang akan yang baik, namun 

disisi lain akan menimbulkan biaya-biaya yang dihasilkan dari hutang tersebut. 

Dibutuhkan kebijaksanaan perusahaan dalam penggunaan hutang serta pengalokasian 

yang tepat guna meningkatkan penjualan perusahaan. 

H5 : Struktur modal berpengaruh terhadap karakteristik perusahaan. 
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