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ABSTRACT
This study try to explore as a comprehensive review how the agency problem triggered by the
divergence of interests between the parties within the company which is finally affect the company's
value. This study will examine the effect of ownership structure to agency conflict and how it relates to
corporate policy especially firm's dividend policy and leverage. The study also look at the effects of the
corporate policy on firm value and examine the role of corporate governance and growth opportunity
in influencing the relationship between dividend policy and debt to increase firm value. Sample
research 276 observations, taken with purposive sampling and used pooled regression method to
analysis. The results shows that family ownership negatively affect agency conflicts and corporate
governance practices. Furthermore, the existence of agency conflict will affect the dividend policy and
debt, which is only dividend policy affects firm value. In this study also finds evidence that corporate
governance may moderate the relationship between dividend policy and firm value. We can not prove
the role of moderation of growth opportunity in increasing the value of the company.
Keyword: Agency conflict, dividend policy, debt, corporate governance, growth opportunity & the
value of firm.
1.

Pendahuluan
Pertumbuhan investasi yang berkembang pesat di Indonesia tentunya membawa dampak secara

makro maupun mikro, terutama yang akan dirasakan oleh perusahaan. Salah satu contoh tersedianya
banyak peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan, hal ini membawa konsekuensi berupa kebutuhan
pendanaan yang cukup besar. Pendanaan tersebut umumnya tidak cukup hanya bersumber dari internal
financing saja, dibutuhkan juga external financing.Financing perusahaan dapat diperoleh dari
menambah jumlah ekuitas atau menambah jumlah hutang. Tambahan kepemilikan saham berarti
menambah jumlah pengendali perusahaan.Begitu pula tambahan hutang akan membawa konsekuensi
terhadap agency relationship antara prinsipal, agen dan kreditur. Konflik antar pihak dalam perusahaan
pun semakin besar. Nam (2006) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki agency conflict yang
kecil cenderung mempunyai value of firm yang relatif tinggi. Hubungan keagenan menjadi kajian yang
menarik untuk diteliti. Terlebih lagi hasil empiris menemukan bahwa masalah agensi sangat
mempengaruhi keputusan dan kebijakan perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian
ini mencoba untuk menggali secara lebih mendalam tentang bagaimana permasalahan keagenan yang
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dipicu oleh perbedaan kepentingan antara pemilik dengan agen akan berpengaruh terhadap nilai
perusahaan. Penelitian ini akan menguji pengaruh dari struktur kepemilikan terhadap konflik keagenan
dan bagaimana dampaknya terhadap kebijakan yang diambil perusahaan terutama kebijakan dividen
dan hutang. Dapat dikatakan bahwa kedua kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sarat dengan
permasalahan keagenan. Penelitian ini akan melihat bagaimana dampak dari kebijakan tersebut
terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini akan menguji peran moderasi dari corporate
governance dan kesempatan pertumbuhan dalam melihat pengaruh kebijakan dividen dan leverage
terhadap nilai perusahaan.
2.

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1

Struktur Kepemilikan
Struktur kepemilikan perusahaan juga dapat mempengaruhi masalah keagenan dalam suatu

perusahaan. Ketika suatu perusahaan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh keluarga, konflik
keagenan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dengan manajer (sebagai agen) masih jarang terjadi.
Arifin (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh keluarga
dapat mengurangi masalah agensi dibanding dengan perusahaan publik yang tidak memiliki pengendali
utama. Rendahnya biaya agensi diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan. Di Indonesia sekitar
90 % perusahaan yang sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh satu keluarga (bukan perusahaan
konglomerasi). Kondisi ini tidak beda jauh dengan di negara berkembang lainnya seperti Spanyol (La
Porta, 1999). Ditinjau dari sudut teori keagenan, perusahaan dengan kepemilikan dan pengendalian
keluarga yang tinggi relatif mempunyai kelebihan. Arifin (2003) mengatakan bahwa kelebihan bagi
perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga adalah adanya kecenderungan untuk
memiliki manajemen yang merupakan anggota dari keluarga, sehingga hal ini akan mengurangi konflik
keagenan antara pemegang saham dengan manajemen, seperti yang biasa terjadi pada perusahaan yang
terdapat pemisahan antara manajemen dengan pemilik. Dengan pola kepemilikan yang terkonsentrasi
dan pemilik utama yang dominan adalah keluarga, masalah agensi yang mungkin timbul adalah konflik
antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas.
2.2

Teori Keagenan
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Timbulnya fenomena kepemilikan perusahaan yang semakin menyebar dan terjadinya
diversifikasi penguasaan saham perusahaan mengakibatkan terpisahnya kepemilikan (ownership) dan
pengelolaan perusahaan (manajemen). Pemisahan tersebut menimbulkan masalah karena terdapatnya
dua kepentingan yaitu antara pemilik dan manajemen yang tidak selalu sejalan. Agen (pihak yang
menerima tugas dan wewenang) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (pihak yang memberi
wewenang) maka timbullah masalah keagenan (agency problem). Esensi dari teori keagenan adalah
kontrak antara prinsipal dan agen, sehingga fokus utama dari teori ini adalah menentuan kontrak yang
paling efisien antara prinsipal dan agen. Wewenang dan tanggungjawab agent maupun principal diatur
dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.
Agency conflict yang terjadi antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan tentang kebijakan dividen, dan keputusan pendanaan. Agency relationship terbentuk dari
adanya kontrak antara prinsipal dan agen. Ketika kontrak dibuat tidak meng-cover seluruh dimensi
dalam agency relationship tersebut (terjadi kontrak yang tidak efisien) maka akan timbul konflik
keagenan. Ketidaksimetrisan informasi antara agen dan prinsipal merupakan salah satu contoh kontrak
yang tidak efisien. Pihak agen mempunyai informasi yang lebih banyak dan privat yang dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Atau pihak prinsipal yang mempunyai kekuatan dan
kekuasaan lebih besar dibanding agen dapat membuat keputusan yang berbenturan dengan kepentingan
manajer. Konflik keagenan dalam perusahaan dapat mempengaruhi jalannya perusahaan dalam
mencapai tujuannya yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Beberapa mekanisme pengawasan dapat
dilakukan untuk mengharmonasiasi hubungan antara agen dan prinsipal.
2.3.

Mekanisme Bonding dan Monitoring
Menurut Jensen dan Meckling (1976) mekanisme bonding melalui kebijakan dividen, struktur

kepemilikan, dan struktur hutang dapat digunakan untuk mengurangi agency costs yang timbul dari
masalah keagenan (agency conflict). Crutchley dan Hansen (1989) mengatakan bahwa penggunaan
hutang diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan. Penambahan hutang dalam struktur modal
dapat mengurangi penggunaan saham sehingga mengurangi biaya keagenan. Ketika berhutang,
perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan membayar beban bunga secara
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periodik. Kondisi ini menyebabkan manajer harus bekerja keras untuk memenuhi kewajiban tersebut
dengan cara meningkatkan laba. Namun, sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, perusahaan
menghadapi biaya keagenan hutang dan risiko kebangkrutan (Crutchley dan Hansen: 1989). Hal ini
juga didukung oleh hasil Grossman dan Hart (1980), keberadaan kreditur dalam struktur modal
merupakan salah satu alternatif mengurangi konflik keagenan. Keberadaan kreditur akan meningkatkan
pengawasan dan membatasi ruang gerak manajemen. Keberadaan utang akan memaksa manajemen
membatasi terjadinya perks, perquisites dan menjalankan perusahaan dengan lebih efisien karena
adanya kemungkinan terjadi financial distress serta kehilangan kendali dan reputasi (Firth et al., 2002).
Lebih jauh dikatakan oleh Harris dan Raviv (1990) bahwa masalah agensi antara pemegang
saham dan manajer tidak dapat diselesaikan hanya melalui kontrak berdasarkan aliran kas dan
pengeksternalan investasi saja, tetapi dapat dikurangi dengan penerbitan hutang. Hutang digunakan
sebagai alat pendisiplinan manajer agar bekerja lebih keras untuk membayar kembali hutang dan
bunganya. Mekanisme bonding lainnya yaitu kebijakan dividen dapat digunakan sebagai pengurang
masalah agensi antara manajer dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Pembayaran
dividen dapat mengurangi discretionary funds yang tersedia bagi manajer, yang dapat digunakan untuk
pengeluaran perks, perquisite, sehingga membantu mengatasi konflik antara manajer dan pemegang
saham (Jensen and Meckling, 1976). Dengan menggunakan teori signaling, Easterbrook, 1984;
Bhattacharya, 1979 menemukan hubungan antara growth opportunities dan kebijakan dividen. Hasil
empiris menunjukkan perusahaan dengan high quality dipercaya mempunyai komitmen memberikan
dividen yang tinggi sebagai sinyal kepada pasar (Easterbrook, 1984; Bhattacharya, 1979). Perusahaan
yang memberikan dividen tinggi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara manajer
dan investor, dan dividen tinggi dianggap berhubungan dengan kesempatan investasi yang tinggi.
Jensen, 1996 juga memberikan penjelasan bahwa dividen merupakan incentive roles dipandang dari
sudut contracting cost.
2.4.

Corporate Governance
Permasalahan agensi muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari

kepemilikannya. Corporate governance adalah semua upaya untuk mencari cara terbaik dalam
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menjalankan perusahaan, dimana kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada dalam
corporate governance dapat digunakan untuk mengontrol manajemen. Dengan melakukan pengawasan
yang diarahkan pada perilaku manajer agar bisa dinilai apakah tindakannya bermanfaat bagi
perusahaan (pemilik) atau bagi manajer sendiri. Secara umum implementasi good corporate
governance dipercaya dapat meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan (Siallagan, 2006). Kebijakan
dividen dan hutang sebagai mekanisme pengawasan masalah agensi (Jensen & Meckling, 1976) dalam
upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan akan lebih kuat hasilnya ketika perusahaan menerapkan
good corporate governance. Hal ini tercermin ketika manajer melakukan pengambilan keputusan atas
kebijakan-kebijakan perusahaan seperti leverage, dividen, kompensasi dan lainnya, pihak manajer
(agen) akan berusaha untuk allign dengan tujuan prinsipal yaitu kemakmuran pemegang saham dan
nilai perusahaan. Perilaku oportunistik agen dapat diminimalisasi dengan good corporate governance.
Dengan mengurangi peluang bagi manajer untuk berperilaku menyimpang dan memperkaya diri
sendiri diharapkan nilai perusahaan akan meningkat, yaitu ditandai dengan meningkatnya harga saham
dan kemakmuran para pemegang saham.
Struktur kepemilikan perusahaan juga dapat berpengaruh pada corporate governance
(Hermawan, 2009). Masalah agensi yang mungkin timbul adalah antara pemilik dengan manajemen
dan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas.

Kepemilikan yang

terkonsentrasi pada satu golongan (mayoritas) akan lebih banyak mengawasi dan memonitoring
pelaksanaan manajemen perusahaan. Prinsipal akan mengontrol perilaku manajer agar allign dengan
tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan akhirnya meningkatkan kekayaan
pemegang saham (Shareholder’s wealth). Pemegang saham mayoritas juga dapat mengendalikan
keputusan dalam perusahaan melalui manajemen yang dipilih oleh mereka, dan keputusan tersebut
seringkali hanya berdasarkan kepentingan dari pemegang saham mayoritas saja dan bukan untuk
kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas (La Porta et al., 1999).
2.5.

Growth Opportunity
Dalam melihat pengaruh dari kebijakan yang diambil oleh perusahaan seperti kebijakan

dividen dan hutang terhadap nilai perusahaan, baik investor maupun pelaku pasar juga akan
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mempertimbangkan potensi pertumbuhan yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Fama (1978) nilai
suatu perusahaan semata-mata dipengaruhi oleh peluang investasi, oleh karena itu investasi merupakan
suatu keputusan yang sangat penting dalam perusahaan. Myers (1977) mengkaitkan peluang investasi
dengan pencapaian tujuan perusahaan (Adam dan Goyal, 2003). Peluang investasi memberikan
petunjuk yang lebih luas bahwa nilai perusahaan tergantung pada pengeluaran perusahaan di masa
yang akan datang. Pemilihan opsi-opsi investasi adalah tergantung oleh kebijakan manajer untuk
melakukan expenditure di masa mendatang. Manajer harus dapat melakukan kebijakan yang tepat
terkait dengan investasi sehingga nilai perusahaan dapat meningkat. Keputusan investasi sangat
penting, karena untuk mencapai tujuan perusahaan hanya akan dihasilkan melalui kegiatan investasi
perusahaan. Perusahaan dengan kesempatan investasi yang besar mengindikasi bahwa perusahaan
tersebut memiliki prospek ke depan yang cerah, sehingga akan berdampak positif pada harga saham.
2.7 Nilai Perusahaan
Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan
kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Salah satu cara untuk mengukur nilai perusahaan
adalah dengan menggunakan Tobin‟s Q. Rasio Q adalah rasio pasar terhadap nilai buku yang dihitung
dari rasio harga pasar ekuitas perusahaan ditambah hutang dibagi dengan nilai aset perusahaan. Selain
menggunakan Tobin‟s Q, dalam menilai value of firm dapat menggunakan metode PBV (Price to Book
Value). Hasnawati, 2005 mengatakan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh faktor keputusan
pendanaan, kebijakan dividen, faktor eksternal perusahaan seperti tingkat inflasi, kurs mata uang asing,
pertumbuhan ekonomi, politik dan psychology pasar. Ada juga yang mendefinisikan nilai perusahaan
sebagai nilai pasar. Karena nilai perusahaan yang dapat memberikan kemakmuran pemagang saham
secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, makin
tinggi kemakmuran pemegang saham.
2.8

Hipotesis

2.8.1

Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Konflik Keagenan
Menurut teori agensi, struktur kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi masalah keagenan

dalam suatu perusahaan, misalnya masalah agensi yang antara pemilik dengan manajemen dan antara
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pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Menurut Demsetz dan Lehn (1985)
perusahaan keluarga akan memiliki lebih sedikit masalah agensi antara pemilik dengan manajemen
karena pemilik dapat memonitor manajer secara langsung. Selain itu, pengetahuan yang lebih baik
mengenai kegiatan bisnis oleh pemilik yang merupakan keluarga akan membuat mereka lebih mudah
mendeteksi adanya manipulasi dalam angka yang dilaporkan, sehingga mereka dapat terus memeriksa
kegiatan yang terjadi (Anderson dan Reeb, 2003)
Perusahaan yang sahamnya banyak dikuasai oleh keluarga menunjukkan kecenderungan
memiliki manajemen yang merupakan anggota dari keluarga, sehingga hal ini akan mengurangi konflik
keagenan antara pemegang saham dengan manajemen, seperti yang biasa terjadi pada perusahaan yang
terdapat pemisahan antara manajemen dengan pemilik. Oleh sebab itu, perusahaan yang dimiliki
keluarga biasanya tidak memiliki masalah agensi yang biasa terjadi pada perusahaan dengan pemisahan
manajemen dan pemilik, yaitu terjadinya ketidakselarasan tujuan dari manajemen dan pemilik. Namun,
kepemilikan oleh keluarga yang sekaligus menjadi manajemen dapat menimbulkan adanya masalah
agensi yang lain, yaitu antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Gilson
dan Gordon, 2003: Maury, 2006 dalam Hermawan, 2009).
Dengan demikian, dalam penelitian ini diduga bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga
tinggi memiliki tingkat konflik keagenan yang lebih rendah dengan perusahaan yang kepemilikan
keluarganya rendah. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
Hipotesis 1 : Perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi memiliki tingkat konflik keagenan yang
lebih rendah dengan perusahaan yang kepemilikan keluarga rendah
2.8.2. Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Konflik Keagenan terhadap Corporate Governance
Ide dasar pengelolaan agency theory memberikan cara pandang baru mengenai corporate
governance. Perusahaan ditunjukkan sebagai suatu hubungan kerja sama antara prinsipal (pemegang
saham atau pemilik perusahaan) dan agen (manajemen). Adanya vested interest manajemen
mengakibatkan perlunya proses check and balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan
kekuasaan oleh manajemen. Good governance memberikan jaminan bahwa investor akan memperoleh
returns yang memadai atas dana yang ditanamkan ke perusahaan; bagi authority bodies, good
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governance akan meningkatkan efisiensi dan kredibilitas pasar modal sebagai salah satu alternatif
investasi, sehingga secara umum penerapan Good Corporate Governance dipercaya dapat
meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan (Siallagan, 2006).
Corporate governance diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan
biaya keagenan (agency cost), untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan
menerima return atas dana yang telah mereka investasikan dan membuat para investor yakin bahwa
manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, dan tidak akan berinvestasi ke dalam proyekproyek yang tidak menguntungkan. Corporate governance juga berkaitan dengan bagaimana para
investor mengontrol para manajer (Shleifer and Vishny, 1999). Struktur kepemilikan perusahaan juga
dapat berpengaruh pada corporate governance (Hermawan, 2009). Masalah agensi yang mungkin
timbul adalah antara pemilik dengan manajemen dan antara pemegang saham pengendali dengan
pemegang saham minoritas.Perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi cenderung
kepemilikan sahamnya terkonsentrasi pada suatu golongan (blocked). Ali et al. (2007) mengatakan
bahwa perusahaan keluarga yang terkonsentrasi memiliki agency conflict yang kecil, discretionary
yang sedikit sehingga memiliki komponen laba yang dapat memprediksi arus laba lebih baik dan
earning response coefficient yang lebih besar. Kim dan Yi (2005) menemukan bahwa perusahaan
keluarga memiliki tingkat corporate governance yang lebih parah karena adanya entrenchment agency
problem. Anderson dan Reeb (2003) juga menemukan bahwa board of directors perusahaan keluarga
cenderung lebih tidak independen dan didominasi oleh anggota keluarga. Pada saat penyusunan dewan
direksi, begitu pula komite audit, keluarga cenderung memilih dari anggota keluarganya sendiri.
Alhasil, proses pengawasan dapat menjadi tidak efektif dan berpeluang melakukan ekspropriasi
terhadap pemegang saham minoritas. Hal ini dapat melemahkan independensi dewan direksi maupun
komite audit.
Dari argumen tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan
keluarga mempengaruhi tingkat corporate governance yang dipraktekkan dalam suatu perusahaan.
Diduga bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi memiliki tingkat corporate governance
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yang lebih rendah dengan perusahaan yang kepemilikan keluarganya rendah, sehingga hipotesis yang
diajukan sebagai berikut:
Hipotesis 2 :

Perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi memiliki tingkat corporate
governance yang lebih rendah dengan perusahaan yang kepemilikan keluarganya
rendah.

Hipotesis 3: Tingkat konflik keagenan berpengaruh positif terhadap tingkat corporate governance
2.8.3.

Pengaruh Agency Conflict terhadap Kebijakan Dividen dan Hutang
Masalah keagenan mempengaruhi kebijakan perusahaan yang menyangkut dividen dan hutang.

Konflik yang mungkin terjadi adalah antara pemegang saham dengan manajer dan antara pemegang
saham dengan debtholders. Konflik keagenan yang timbul antara pemegang saham dengan manajer
biasanya didasarkan adanya kecenderungan dari manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dengan
mengorbankan utilitas pemegang saham. Manajer akan mengejar keuntungan pribadi saja padahal ini
bertentangan dengan tujuan yang diharapkan oleh pemegang saham yaitu nilai perusahaan yang
meningkat (Jensen & Meckling, 1976).

Agen mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan

keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan biaya yang dikeluarkan oleh pihak
prinsipal. Perilaku tersebut dinamakan keterbatasan rasional (bounded rationality) dan menghindari
atau tidak suka menanggung resiko (risk averse) (Bathala, et al., 1994).
Keputusan tentang seberapa besar bagian dari keuntungan perusahaan yang akan disiapkan
sebagai dividen tentunya akan dipengaruhi oleh sifat oportunistik manajer atau cerminan tidak
tercapainya kontrak yang optimal (agency conflict). Manajer sebagai agen mempunyai kepentingan
yang bertujuan memaksimalkan utilitasnya sehingga berpotensi berpeluang untuk berperilaku oportunis
dengan menggunakan free cash flow demi kepentingan pribadi. Free cash flow akan digunakan untuk
memperkaya diri manajer melalui perks dan perqusities. Seorang manajer yang hanya menomersatukan
kepentingan pribadi akan menetapkan kebijakan dividen yang dapat merugikan utilitas pemegang
saham (prinsipal). Masalah keagenan yang timbul antara pemegang saham dengan pemegang hutang
disebabkan oleh perbedaan sikap prinsipal dan agen terhadap resiko bisnis (Jensen dalam Harjito,
2005). Pemegang saham lebih peduli terhadap resiko sistematik yang dapat diminimumkan dengan
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melakukan investasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik, sedangkan manajer lebih peduli
dengan resiko keseluruhan yang dihadapi oleh perusahaan. Tambahan hutang akan meningkatkan
probabilitas perusahaan mengalami kebangkrutan. Hal ini terkait dengan reputasi manajer, dimana
reputasi akan menurun apabila perusahaan mengalami kebangkrutan. Hal tersebut akan menciptakan
kondisi dimana para manajer berusaha untuk mengurangi penggunaan hutang yang akan menyebabkan
perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan dan akhirnya merugikan reputasi manajer.
Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masalah keagenan mempengaruhi
kebijakan dividen dan hutang perusahaan. Konflik keagenan berpengaruh secara negatif terhadap
kebijakan dividen dan hutang perusahaan, sehingga hipotesis yang diajukan yaitu:
Hipotesis 4: Tingkat konflik keagenan berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen perusahaan.
Hipotesis 5: Tingkat konflik keagenan berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang perusahaan.
2.8.4.

Pengaruh Kebijakan Dividen dan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan
Hutang adalah instrumen yang sangat sensitif terhadap perubahan nilai perusahaan. Teori

Modigliani dan Miller mengatakan bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal, semakin
tinggi proporsi hutang maka semakin tinggi harga saham. Harga saham yang semakin tinggi berarti
semakin tinggi pula nilai perusahaan. Keinginan investor sebagai pemilik perusahaan adalah
perusahaan yang mempunyai nilai yang tinggi, yang menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga
tinggi. Oleh karena itu sesuai dengan preposisi Modigliani dan Miller (1976), para pemilik perusahaan
lebih suka apabila perusahaan menciptakan hutang pada tingkat tertentu untuk menaikkan nilai
perusahaan.
Crutchley dan Hansen (1989) mengatakan bahwa penggunaan hutang diharapkan dapat
mengurangi konflik keagenan. Penambahan hutang dalam struktur modal dapat mengurangi
penggunaan saham sehingga mengurangi biaya keagenan ekuitas. Perusahaan memiliki kewajiban
untuk mengembalikan pinjaman dan membayar beban bunga secara periodik. Jensen (1986) melihat
masalah keagenan dari “free cash flow”, yaitu ketersediaan uang yang dapat digunakan manajer untuk
kegiatan “konsumtif” adalah kelebihan dana yang ada diperusahaan setelah semua proyek investasi
yang menghasilkan net present value positif dilaksanakan. Mekanisme bonding dengan meningkatkan
10

hutang dapat mengurangi jumlah free cash flow dimana dana tersebut dialihkan untuk membayar bunga
hutang dan pokok hutang. Selain itu juga dengan peningkatan hutang maka kebutuhan akan pendanaan
perusahaan tidak perlu dengan tambahan saham (outside equity).
Mekanisme pengendalian dengan keberadaan kreditur dalam struktur modal perusahaan
tentunya dapat meningkatkan pengawasan dan membatasi ruang gerak manajemen. Grossman dan Hart
(1980) menyatakan keberadaan utang akan memaksa manajemen untuk mengkonsumsi lebih sedikit
prequisities. Kondisi ini menyebabkan manajer bekerja keras untuk meningkatkan laba sehingga dapat
memenuhi kewajban dari penggunaan hutang. Sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, perusahaan
menghadapi biaya keagenan hutang dan risiko kebangkrutan. Penambahan hutang dalam struktur
modal dapat mengurangi penggunaan saham sehingga mengurangi biaya keagenan ekuitas.
Jensen dan Meckling, 1976 mengatakan bahwa dividen dapat digunakan untuk mengurangi
masalah agensi antara manajer dan pemegang saham.

Pembayaran dividen dapat mengurangi

discretionary funds yang tersedia bagi manajer, yang dapat digunakan untuk pengeluaran perquisite,
sehingga membantu mengatasi konflik antara manajer dan pemegang saham tersebut. Masalah
keagenan antara prinsipal dan agen juga timbul pada saat hubungan antara prinsipal dan agen terjadi
imperfect information (Stilglitz, 1992).
Ketika perusahaan berada dalam kondisi free cash flow yang berlebih memicu manajer untuk
melakukan perilaku yang menyimpang. Free cash flow dapat dikurangi dengan meningkatkan dividen
tunai. Dalam teori agensi, jika laba tidak dibagikan kepada pemegang saham, maka laba tersebut akan
dialokasikan pada proyek-proyek yang kurang menguntungkan sehingga hanya menguntungkan
manajemen perusahaan atau bisa jadi digunakan untuk kepentingan pribadi manajemen. Rozeff: 1982
dalam Arifin: 2005 menyarankan peningkatan pemberian dividen untuk mengurangi biaya agensi.
Dengan peningkatan pemberian dividen diprediksikan akan meningkatkan kemungkinan perusahaan
mendapatkan dana dari luar dan perusahaan semakin sering dimonitor oleh investor baru.
Pembayaran dividen juga mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pengawasan dari luar
sehingga mempengaruhi perilaku manajer yang ingin mempertahankan kedudukannya dengan berusaha
bekerja lebih baik lagi. Kebijakan tersebut menyebabkan meningkatnya modal dari luar (Myers dan
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Majluf, 1994 dalam Harjito: 2006). Borokhovich et al ; 2005 juga mengatakan bahwa dividen bertindak
sebagai mekanisme untuk mengurangi masalah agensi. Menurut Crutchley dan Hansen (1989),
peningkatan dividen diharapkan dapat mengurangi biaya keagenan. Hal ini disebabkan karena dividen
yang besar menjadikan rasio laba ditahan kecil sehingga perusahaan membutuhkan tambahan dana dari
sumber eksternal, seperti menerbitkan saham baru. Penerbitan saham baru akan menyebabkan kinerja
dimonitor oleh bursa dan investor baru. Adanya pengawasan tersebut akan menyebabkan manajer
bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham sehingga mengurangi biaya yang berkaitan
dengan emisi saham baru (floating cost).
Berdasarkan argumen yang disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan
dividen dan hutang perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan demikian, dalam
penelitian ini diduga bahwa kebijakan dividen dan hutang perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan
secara positif. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
Hipotesis 6 : Kebijakan dividen perusahaan berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan.
Hipotesis 7 : Kebijakan hutang perusahaan berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan.
2.8.5. Corporate Governance dan Growth Opportunity Memoderasi Hubungan Kebijakan
Dividen dan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan
Good governance memberikan jaminan bahwa investor akan memperoleh returns yang
memadai atas dana yang ditanamkan ke perusahaan; bagi authority bodies, good governance akan
meningkatkan efisiensi dan kredibilitas pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi, sehingga
secara umum penerapan Good Corporate Governance dipercaya dapat meningkatkan kinerja atau nilai
perusahaan (Siallagan, 2006). Corporate governance diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan
atau menurunkan biaya keagenan (agency cost), untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa
mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan dan membuat para investor
yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, dan tidak akan berinvestasi ke dalam
proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Corporate governance juga berkaitan dengan bagaimana
para investor mengontrol para manajer (Shleifer and Vishny, 1999).
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Diterapkannya good corporate governance dalam suatu perusahaan akan berdampak terhadap
pengambilan keputusan atas kebijakan-kebijakan perusahaan seperti leverage, dividen, kompensasi dan
lainnya. Pihak manajer (agen) akan berusaha untuk allign dengan tujuan prinsipal yaitu kemakmuran
pemegang saham. Dalam menetapkan kebijakan dividen dan hutang, mau tidak mau harus diakui juga
akan muncul konflik keagenan. Perilaku oportunistik dari agen berpotensi untuk mengarahkan
kebijakan yang hanya menguntungkan bagi diri pribadi. Namun hal tersebut dapat diminimalisasi
apabila perusahaan menerapkan good corporate governance. Dengan mengurangi peluang bagi
manajer untuk berperilaku menyimpang dan memperkaya diri sendiri diharapkan nilai perusahaan akan
meningkat, yaitu ditandai dengan meningkatnya harga saham dan kemakmuran para pemegang saham.
Menurut Fama (1978) nilai suatu perusahaan semata-mata dipengaruhi oleh peluang investasi,
oleh karena itu investasi merupakan suatu keputusan yang sangat penting dalam perusahaan. Myers
(1977) mengkaitkan peluang investasi dengan pencapaian tujuan perusahaan (Adam dan Goyal, 2003)
dan pertama kali memperkenalkan IOS. Jadi prospek perusahaan dapat ditaksir dari Investment
Opportunity Set (IOS). Peluang investasi memberikan petunjuk yang lebih luas bahwa nilai perusahaan
tergantung pada pengeluaran perusahaan di masa yang akan datang. Investment Opportunity Set (IOS)
merupakan suatu kombinasi asset in place dan pilihan investasi masa depan (Myers, 1977). Keputusan
investasi sangat penting, karena untuk mencapai tujuan perusahaan hanya akan dihasilkan melalui
kegiatan investasi perusahaan.
Perusahaan dengan kesempatan investasi yang besar mengindikasi bahwa perusahaan tersebut
memiliki prospek ke depan yang cerah, sehingga akan berdampak positif pada harga saham. Hal ini
sebagaimana yang dikemukakan Modigliani dan Miller bahwa perubahan harga saham lebih ditentukan
oleh kemampuan untuk menghasilkan earning dan kesempatan investasi yang tinggi. Penelitian lain
dilakukan oleh Chen et al. (2000) menunjukan bahwa perusahaan dengan set kesempatan investasi
yang tinggi memiliki respon positif yang signifikan terhadap harga saham, sedangkan perusahaan
dengan set kesempatan investasi yang rendah memiliki respon negatif terhadap harga saham.
Kesempatan bertumbuh berperan dalam mempengaruhi kebijakan perusahaan, seperti
kebijakan hutang, dividen, dan lain-lain. Perusahaan yang mengalami tingkat pertumbuhan akan
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memerlukan tambahan modal untuk membiayai pertumbuhannya. Manajeman perusahaan akan
mengambil keputusan-keputusan yang dapat mendukung terciptanya tingkat pertumbuhan yang baik
bagi perusahaan. Dalam hal ini, keputusan yang akan mereka pertimbangkan adalah keputusan
mengenai sumber modal yang akan mereka pergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Salah
satu modal yang dapat mereka pergunakan adalah hutang. Pada perusahaan yang memiliki tingkat
pertumbuhan pesat cenderung lebih banyak menggunakan hutang daripada perusahaan yang memiliki
tingkat pertumbuhan yang lebih lambat. Hal ini disebabkan karena mereka membutuhkan tambahan
modal yang dapat mereka pergunakan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Sehingga semakin
tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan maka tingkat hutangnya juga akan semakin tinggi. Secara
teoritis tingkat pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Namun terdapat juga
beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap
kebijakan hutang (Kaaro, 2007).
Begitu pula dengan kebijakan dividen (Deskmukh, 2005; dalam Kusuma, 2006) akan
mengatakan bahwa para manajer memotong dividen ketika perusahaan sedang menghadapi kesulitan
keuangan untuk menghindari kemungkinan tidak membayar di masa datang. Berdasarkan argumen
yang disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa corporate governance dan growth
opportunity mempunyai peran dalam mempengaruhi hubungan antara kebijakan dividen dan leverage
terhadap nilai perusahaan. Corporate governance yang baik akan memperkuat hubungan kebijakan
dividen dan hutang terhadap nilai perusahaan. Sedangkan growth opportunity memperlemah hubungan
kebijakan dividen dan hutang terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
Hipotesis 8 : Tingkat corporate governance berpengaruh secara positif terhadap hubungan antara
kebijakan dividen dan leverage terhadap nilai perusahaan.
Hipotesis 9 : Growth opportunities berpengaruh secara negatif terhadap hubungan antara kebijakan
dividen dan leverage terhadap nilai perusahaan.
3.1

Metodologi Penelitian

3.1

Sampel dan Data
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Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Pemilihan sampel dengan metode purposive sampling. Sumber
data sekunder yang digunakan berasal dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan website
idx.co.id, serta data index corporate governance (ICG) diperoleh dari publikasi IICD. Data laporan
keuangan dan laporan tahunan yang digunakan adalah tahun 2004 sampai dengan tahun 2010.
Sedangkan data ICG yang digunakan untuk tahun 2005, 2007, 2008, 2009 dan 2010. Informasi yang
digunakan dalam penelitian ini berupa: total asset, sales, operating expenses, Debt to Equity Ratio
(DER), Dividend Payout Ratio (DPR), Price to Book Value (PBV), dan ROI diperoleh dari laporan
keuangan, sedangkan informasi tahun berdiri dari laporan tahunan. Index Corporate Governance (ICG)
diperoleh dari IICD.
3.2

Pengujian Hipotesis
Terdapat lima hubungan utama yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu hubungan pertama

adalah pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tingkat agency conflict. Hubungan kedua adalah
pengaruh kepemilikan keluarga dan tingkat agency conflict terhadap tingkat penerapan corporate
governance. Hubungan ketiga adalah pengaruh tingkat conflict agency terhadap kebijakan dividen dan
hutang perusahaan. Hubungan keempat adalah pengaruh kebijakan dividen dan hutang terhadap nilai
perusahaan. Terakhir penulis menambahkan variabel moderasi growth opportunity dan corporate
governance untuk melihat pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap hubungan antara kebijakan
dividen dan hutang terhadap nilai perusahaan. Berikut kelima model penelitian :
AC

= α + β1 FO it + β2LNSIZE it + β3 AGEit + εit

CG

= α + β1 FO it + β2 AC it + β3 ROI it + β4 LNSIZE it + β5 AGEit + εit ..................... (2)

DPR

= α + β1 AC it + β2 ROI it + β3 LNSIZE it + β4 AGEit + εit ....................................... (3)

DER

= α + β1 AC it + β2 ROI it + β3 LNSIZE it + β4 AGEit + εit .................................... (4)

PBV

= α + β1 DER it + β2 DPR it + β3 CG it + β4 GRW it + β5 DER*GRW +

...................................................... (1)

β6 DPR*GRW + β7 DER*CG + β8 DPR*CG + β9 ROI it + β10 LNSIZE it +
β11 AGEit + εit ..................................................................................................... (5)
Dimana :
AC

:

Agency Cost perusahaan i pada tahun t
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FO

:

PBV
DER
DPR
CG
GRW
DER*GRW
DPR*GRW
DER*CG
DPR*GRW
SIZE
AGE
ROI

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dummy Family Ownership, 1 untuk kepemilikan keluarga > 50% dan 0 untuk
lainnya perusahaan i pada tahun t
Value of the Firm atau nilai perusahaan perusahaan i pada tahun t
Kebijakan Hutang perusahaan i pada tahun t
Kebijakan Dividen perusahaan i pada tahun t
Corporate governance index perusahaan i pada tahun t
Growth opportunity perusahaan i pada tahun t
Variabel interaksi DER dan GRW
Variabel interaksi DPR dan GRW
Variabel interaksi DER dan CG
Variabel interaksi DPR dan CG
Ukuran perusahaan i pada tahun t
Umur perusahaan i pada tahun t
Return On Investment perusahaan i pada tahun t

3.3

Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.3.1

Value of The Firm
Nilai Perusahaan (PBV) menggunakan pengukuran Price to book value.

PBV adalah

perbandingan antara market value of equity (MVE) dengan book value of equity (BVE). MVE adalah
hasil perkalian dari harga saham penutupan akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada akhir
tahun. BVE diperoleh dari selisih total asset perusahaan dengan total kewajiban.
3.3.2

Family Ownership
Pengukuran family ownership dalam penelitian ini mengikuti Arifin (2003), yaitu struktur

kepemilikan digolongkan menjadi perusahaan keluarga dan perusahaan non-keluarga.

Dimana

keluarga didefinisikan sebagai semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat
(kepemilikan > 5% wajib dicatat), yang bukan perusahaan publik, negara, institusi keuangan, dan
publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Kemudian, jika proporsi kepemilikan
keluarga > 50% maka perusahaan tersebut akan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga, dan
sebaliknya jika proporsi kepemilikan keluarga <50% maka akan dikategorikan sebagai perusahaan
non-keluarga. Dengan menggunakan dummy variabel, perusahaan keluarga diberi angka satu (1) dan
perusahaan non-keluarga diberi angka nol (0).
3.3.3

Agency Cost
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Penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam mengukur agency cost (Ang, et al., 2009)
yaitu : (1) Rasio total operating expenses dengan annual sales, (2) Rasio annual sales dengan total
asset.
3.3.4

Kebijakan Hutang
Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan : Debt to Equity Ratio (DER), yaitu total

hutang dibagi total ekuitas.
3.3.5

Kebijakan Dividen
Ukuran dividen menggunakan dividend pay out ratio (DPR), yaitu rasio antara dividen

terhadap net income.
3.3.6

Corporate Governance
Pengukuran corporate governance dalam penelitian ini menggunakan Corporate Governance

Index (CGI) yang dikeluarkan oleh IICD.
3.3.7

Growth Opportunity
Mengutip Huang, 2005, penelitian ini menggunakan indikator untuk variabel kesempatan

bertumbuh (GRW) berupa Asset Growth; menggambarkan kenaikan (pertumbuhan) aktiva setiap tahun
(GRW) =

Total Asset tahun t – Total Asset tahun

t-1

Total Asset tahun t

3.3.8

Variabel Kontrol
Dalam menguji hipotesis dalam penelitian ini akan dikembangkan beberapa model penelitian

dengan memasukkan beberapa variabel kontrol, yaitu: firm size, firm age, dan ROI. Firm Size diukur
dengan menggunakan nilai logaritma dari total asset. Firm age (umur perusahaan) merupakan
penjumlahan tahun dari perusahaan berdiri sampai dengan tahun pengamatan dan kinerja diukur
dengan menggunakan ROI yaitu rasio profit after tax terhadap total aset.
4.

Hasil Penelitian

4.1

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Model 1: Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Konflik Keagenan. Penelitian ini

menggunakan dua pengukuran agency conflict (AC_1 dan AC_2). Hasil uji signifikansi model (tabel
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4.1 pada lampiran 2) dengan menggunakan dua ukuran tersebut memperlihatkan nilai F statistik
sebesar 5.32 (1.91) dengan probabilita F sebesar 0,0015 (0.1283) sehingga pada level signifikasi di
bawah 10 persen dapat dikatakan bahwa family ownership secara bersama-sama mempengaruhi agency
conflict (AC_1). Sedangkan dengan menggunakan AC_2, level signifikansi berada di atas 10%,
sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel
dependen.

Nilai R2 yang diperoleh sebesar 0.0631 dengan pengukuran AC_1, sedangkan bila

menggunakan pendekatan AC_2

nilai R2 yang diperoleh sebesar 0.0107.

Nilai R2 tersebut

menunjukkan bahwa sebesar 6% (1%) variasi AC_1 (AC_2) dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya
yaitu kepemilikan keluarga (family ownership), ukuran perusahaan dan usia perusahaan, selebihnya
variasi agency conflict dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Nilai R2 tersebut di atas dapat
dikatakan tidak terlalu bagus.
Hasil pengujian menunjukkan koefisien regresi family ownership bertanda negatif (-0.024)
dengan p-value 0.038 (pengukuran AC_1). Koefisien bertanda negatif berarti bahwa hubungan antara
family ownership dengan tingkat agency conflict bersifat negatif, artinya semakin tinggi tingkat
kepemilikan saham oleh keluarga maka konflik keagenan akan semakin rendah/berkurang. Tingkat
signifikansi α < 10% berarti H0 ditolak atau hipotesis 1 yang mengatakan perusahaan publik dengan
kepemilikan keluarga tinggi memiliki tingkat konflik keagenan yang lebih rendah dengan perusahaan
yang kepemilikan keluarga rendah terbukti (dengan pengukuran berupa rasio operating expenses dibagi
annual sales (AC_1). Arah hubungan pun sesuai dengan yang diharapkan.
Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang ditemukan banyak perusahaan publik
yang struktur kepemilikan perusahaan dimiliki oleh keluarga (La Porta, 1999; Arifin, 2003; Siregar dan
Utama, 2008). Merujuk pada teori keagenan, struktur kepemilikan perusahaan yang dikuasai oleh
keluarga memiliki konflik keagenan yang rendah antara manajer dan pemegang saham. Hal ini
disebabkan karena fungsi pengendalian atau pengawasan terhadap manajer lebih ketat dibandingkan
pengendalian oleh pemegang saham pada perusahaan yang tanpa pengendali utama (Anderson dan
Reeb, 2003). Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Demsetz dan Lehn (1985) karena pemilik
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dapat memonitor manajer secara langsung. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Gilson dan
Gordon, 2003; Maury, 2006).
Variabel kontrol yang secara signifikan mempengaruhi agency conflict, baik dengan
pengukuran AC_1 maupun AC_2 hanya variabel LnSize. Hubungan bersifat negatif, terlihat dari
koefisien lnsize yang bernilai negatif. Semakin besar perusahaan maka tingkat konflik keagenan
menjadi berkurang.
Model 2 : Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Konflik Keagenan Terhadap Corporate
Governance. Melihat hasil uji signifikansi model, nilai F statistik sebesar 29.11 dengan probabilita F
sebesar 0,000 (tabel 4.2 pada lampiran 2) sehingga pada level signifikasi di bawah 10 persen dapat
dikatakan bahwa variabel family ownership secara bersama-sama mempengaruhi corporate
governance. Hasil uji determinasi diperoleh R2 sebesar 0.3576, sehingga dapat dikatakan bahwa 36 %
variasi corporate governance dapat dijelaskan oleh masing-masing variabel bebasnya yaitu agency
conflict dan family ownership, ROI, LnSize dan Age, selebihnya variasi dipengaruhi oleh faktor-faktor
lain di luar model. Besarnya nilai R2 tersebut dikatakan bagus.
Variabel family ownership memiliki koefisien regresi bertanda negatif (-0.030) dan p-value
0.000. Tingkat signifikansi < 10% berarti H0 ditolak dan dapat dikatakan bahwa hipotesis perusahaan
dengan kepemilikan keluarga tinggi memiliki tingkat corporate governance yang rendah dengan
perusahaan yang kepemilikan keluarganya rendah dapat diterima/terbukti. Koefisien bertanda negatif
berarti bahwa hubungan antara family ownership dengan corporate governance bersifat negatif, artinya
semakin tinggi kepemilikan saham perusahaan oleh keluarga akan semakin rendah tingkat corporate
governance. Koefisien bertanda negatif berarti sesuai dengan arah hubungan yang diprediksikan.
Untuk hasil hipotesis 3, dengan menggunakan pengukuran AC_1, hasil uji signifikansi model
memperlihatkan nilai F statistik sebesar 29.11 dengan probabilita F sebesar 0.0000, sedangkan dengan
AC_2, memperlihatkan nilai F statistik sebesar 28.83 dengan probabilita F sebesar 0.0000 (tabel 4.2
pada lampiran 2). Dengan demikian, pada level signifikasi di bawah 10 persen variabel independen
secara signifikan mempengaruhi variabel dependen, atau dengan kata lain, agency conflict (AC_1 dan
AC_2), family ownership, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan ROI secara bersama-sama secara
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signifikan mempengaruhi besaran corporate governance. Hasil uji determinasi diperoleh R2 sebesar
0.3598, menunjukkan bahwa 36 % variasi corporate governance dapat dijelaskan oleh masing-masing
variabel bebasnya yaitu agency conflict, family ownership, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan
ROI, selebihnya variasi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Besarnya nilai R2 tersebut
dikatakan bagus.
Koefisien agency conflict dengan pengukuran total operating expenses dibagi annual sales
(AC_1) bernilai positif sebesar 0.058 p-value 0.000 dan koefisien agency conflict dengan indikator
annual sales dibagi total assets (AC_2) sebesar 0.067 dengan p-value 0.000 (tabel 4.2 lampiran 2).
Koefisien bertanda positif berarti hubungan antara tingkat konflik keagenan dengan corporate
governance bersifat positif berarti bahwa semakin tinggi konflik keagenan antara manajer dan
pemegang saham maka tingkat corporate governance semakin rendah. Tingkat signifikansi α < 10%
mengandung arti bahwa H0 ditolak atau hipotesis 3 yang mengatakan tingkat konflik keagenan
berpengaruh secara positif terhadap corporate governance terbukti. Arah hubungan pun sesuai dengan
yang diharapkan.
Hasil ini mendukung temuan dari DeFond et al. (2005), Bushman et al. (2004) yang
menyatakan bahwa manajemen dalam perusahaan keluarga akan mengurangi kekuatan struktur
governance (dengan menggunakan proksi dewan komisaris dan komite audit). Bushman dan Piotraski
(2006) menemukan bahwa corporate governance pada perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh
keluarga adalah lebih rendah dari perusahaan yang tidak dikendalikan oleh keluarga, hal ini
dikarenakan timbulnya entrenchment. Investor juga memiliki persepsi yang lebih negatif terhadap
perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga dibanding perusahaan bukan perusahaan
keluarga. Bozec dan Bozec (2007) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara konsentrasi
kepemilikan perusahaan dengan praktek corporate governance.

Tingkat konsentrasi kepemilikan

perusahaan di Inodnesia dapat mempengaruhi kinerja komisaris independen dan komite audit dalam
mengawasi jalannya perusahaan. Corporate governance merupakan perangkat atau alat yang dapat
melindungi para investor dari perilaku oportunistik para agen/manajer. Hasil uji hipotesis ini tidak
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berbeda dengan temuan Shleifer dan Vishny (1999), yang mengatakan bahwa corporate governance
terbukti dapat mengurangi agency conflict antara manajer dengan pemegang saham.
Pengaruh variabel kontrol yang signifikan pada model 2, yaitu lnsize dan ROI. Variabel lnsize
mempengaruhi corporate governance secara positif dan signifikan. Semakin besar perusahaan semakin
tinggi penerapan corporate governancenya. Variabel kontrol selanjutnya yang terlihat signifikan
adalah return on investment. Tingkat ROI yang tinggi tanpa didukung oleh implementasi good
corporate governance mempersulit perusahaan memperoleh kepercayaan dari para investor. Oleh
karena itu semakin tinggi ROI semakin tinggi corporate governance.
Pengujian Model 3 : Pengaruh Agency Conflict terhadap Kebijakan Dividen. Nilai F
statistik (lihat tabel 4.3 lampiran 2) dengan pengukuran AC_1 dan AC_2 adalah sebesar 15.35 (15.10)
dengan probabilita F sebesar 0.0000 (0.0000) sehingga pada level signifikasi di bawah 10 persen
variabel agency conflict secara bersama-sama secara signifikan mempengaruhi besaran dividend payout
ratio. Nilai R2 sebesar 0.1910 (18.85), menunjukkan bahwa 19 % (18.9%) variasi devidend payout ratio
dapat dijelaskan oleh masing-masing variabel bebasnya yaitu agency conflict, ukuran perusahaan, umur
perusahaan dan ROI, selebihnya variasi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Besarnya
nilai R2 tersebut dapat dibilang cukup bagus.
Dan hasil regresi memperlihatkan koefisien agency conflict AC_1 sebesar -5.201 p-value 0.365
dan koefisien AC_2 sebesar 0.707 dengan p-value 0.905 (tabel 4.3 pada lampiran 2). Koefisien
bertanda negatif berarti hubungan antara agency conflict dengan kebijakan dividen bersifat negatif
artinya bahwa semakin tinggi konflik keagenan maka pembayaran dividen kepada pemegang saham
semakin kecil/menurun. Sedangkan koefisien bertanda positif berarti hubungan antara agency conflict
dengan kebijakan dividen bersifat positif artinya bahwa semakin tinggi konflik keagenan

maka

pembayaran dividen kepada pemegang saham semakin tinggi. Baik variabel agency conflict dengan
pengukuran AC_1 dan AC_2 memperlihatkan tingkat signifikansi α > 10% berarti H0 diterima dan
hipotesis 4 yang mengatakan tingkat konflik keagenan berpengaruh terhadap kebijakan dividen secara
negatif tidak terbukti.
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Pada model 3, variabel kontrol yang signifikan adalah lnsize dan ROI. Variabel kontrol lnsize
mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Semakin besar perusahaan semakin membutuhkan
tambahan pendanaan untuk mendukung operasional perusahaan. Begitu juga dengan variabel kontrol
ROI, pihak pemberi dana (internal financing maupun external financing) tentunya sangat berhati-hati
dalam memberikan pendanaan, salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah tingkat pengembalian
(misalnya ROI). Semakin besar perusahaan, investor akan meminta tingkat pengembalian yang lebih
tinggi.
Model 4 : Pengaruh Agency Conflict terhadap Kebijakan Hutang. Untuk uji signifikansi
model (tabel 4.3), memperlihatkan nilai F statistik sebesar 25.88 (31.37) dengan probabilita F sebesar
0.0000 (0.0000) sehingga pada level signifikasi di bawah 10 persen variabel independen
mempengaruhi variabel dependen. Nilai R2

untuk model 4 sebesar 0.2840 (32.55). Hasil ini

menunjukkan bahwa 28% (33%) variasi debt equity ratio dapat dijelaskan oleh masing-masing variabel
bebasnya yaitu agency conflict, selebihnya variasi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model.
Besarnya nilai R2 tersebut sangat bagus. Hasil regresi untuk menjawab hipotesis 5 memperlihatkan
besarnya koefisien agency conflict AC_1 sebesar -0.573 dengan p-value 0.189 dan koefisien AC_2
sebesar -2.353 dengan p-value 0.000. Koefisien bertanda negatif berarti hubungan antara agency
conflict dengan kebijakan hutang bersifat negatif artinya bahwa semakin tinggi konflik keagenan maka
penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan perusahaan semakin rendah.
Penelitian ini menemukan hasil signifikansi yang berbeda untuk dua pengukuran yang berbeda.
Dengan AC_1 memperlihatkan tingkat signifikansi α > 10% berarti H0 diterima dan hipotesis 5 yang
mengatakan tingkat konflik keagenan berpengaruh terhadap kebijakan hutang secara negatif tidak
terbukti. Berlawanan dengan AC_1, hasil uji signifikansi untuk pengukuran AC_2 berada di bawah 10
%, berarti H0 ditolak yang secara singkat dapat disimpulkan bahwa tingkat konflik keagenan
berpengaruh secara negatif terhadap kebijakan hutang perusahaan terbukti. Arah hubungan pun sesuai
dengan prediksi. Variabel kontrol yang signifikan adalah lnsize dan ROI.
Model 5: Pengaruh Kebijakan Dividen dan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan. Untuk
uji signifikansi model, memperlihatkan nilai F statistik sebesar 14.42 dengan probabilita F sebesar
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0.0000 (tabel 4.4 pada lampiran 2) sehingga pada level signifikasi di bawah 10 persen variabel
independen mempengaruhi variabel dependen.

Atau dengan kata lain, DER, DPR, CG, GRW,

DPR*GRW, DER*GRW, CG*DPR, CG*DER, ROI, LnSize dan Age secara bersama-sama secara
signifikan mempengaruhi besaran PBV. Nilai R2 untuk model tersebut sebesar 0.3969 dan prob-F
sebesar 0.0000. Hasil ini menunjukkan bahwa 40 % variasi PBV dapat dijelaskan oleh masing-masing
variabel bebasnya yaitu DER, DPR, CG, GRW, DPR*GRW, DER*GRW, CG*DPR, CG*DER, ROI,
LnSize dan Age, selebihnya variasi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Besarnya nilai R2
tersebut sangat bagus.
Hasil regresi untuk hipotesis 6 memperlihatkan koefisien dividen sebesar -0.151 p-value 0.000.
Koefisien bertanda negatif berarti hubungan antara kebijakan dividen dengan nilai perushaan bersifat
negatif, artinya bahwa semakin besar tingkat dividend payout ratio maka nilai perusahaan akan
semakin rendah. Tingkat signifikansi α < 10% berarti H0 ditolak dan disimpulkan bahwa hipotesis 6
yang mengatakan kebijakan dividen perusahaan berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan
terbukti, namun dengan arah hubungan yang berlawanan. Sehingga kesimpulannya bahwa kebijakan
dividen perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi tingkat
dividend payout ratio (pembayaran dividen kepada pemegang saham) maka nilai perusahaan akan
semakin rendah. Hasil tersebut sesuai dengan temuan Litzenberger dan Ramswamy (1979, 1982); Ang
dan Peterson (1985). Temuan mereka membuktikan bahwa dividend payout ratio yang tinggi akan
menyebabkan higher required return yang tinggi sehingga menyebabkan nilai pasar saham menurun.
Investor melihat pembagian dividen sebagai bagian dari laba bersih perusahaan yang tidak dapat
diinvestasikan sehingga cash flow dari investasi di masa yang akan datang berkurang. Hal ini menjadi
“bad news” bagi investor yang peduli dengan nilai/cash flow investasi di masa yang akan datang.
Weston dan Brigham (1997) mengatakan bahwa kebijakan optimal merupakan kebijakan yang
menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa yang akan datang
sehingga dapat memaksimumkan laba.
Sedangkan hasil regresi untuk menjawab hipotesis 7 memperlihatkan koefisien hutang sebesar
0.336 dengan nilai prob sebesar 0.607. Koefisien bertanda positif berarti hubungan antara kebijakan
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hutang dengan nilai perushaan bersifat positif, artinya bahwa semakin besar tingkat penggunaan hutang
perusahaan maka nilai perusahaan akan semakin tinggi. Tingkat signifikansi α > 10% berarti H0
diterima atau dengan kata lain hipotesis 7 yang mengatakan kebijakan hutang perusahaan berpengaruh
secara positif terhadap nilai perusahaan tidak terbukti, walaupun arah hubungan sesuai dengan prediksi.
Model ini juga digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis ke 8 dan ke 9, yaitu apakah
corporate governance dan growth opportunity memoderasi hubungan kebijakan dividen dan hutang
terhadap nilai perusahaan. Variabel moderasi pertama yaitu corporate governance memperlihatkan
nilai koefisien sebesar 2.771 dengan p-value 0.10 (tabel 4.5 pada lampiran 2). Koefisien bertanda
positif berarti hubungan antara corporate governance dengan nilai perusahaan bersifat positif, artinya
semakin tinggi corporate governance maka nilai perusahaan akan semakin meningkat.

Tingkat

signifikansi α < 10% berarti H0 ditolak dan dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang mengatakan
tingkat corporate governance berpengaruh terhadap nilai perusahaan terbukti. Sedangkan variabel
moderasi kedua yaitu opportunity growth memperlihatkan nilai koefisien sebesar -0.515 dengan pvalue 0.22. Tingkat signifikansi α > 10% berarti H0 diterima, sehingga hipotesis yang mengatakan
tingkat opportunity growth berpengaruh terhadap nilai perusahaan tidak terbukti.
Karena hasil di atas memperlihatkan variabel corporate governance yang memiliki signifikansi
< 10%, maka hanya corporate governance yang dapat memoderasi hubungan antara kebijakan dividen
terhadap nilai perusahaan dan hubungan antara kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Hal ini
terbukti/konsisten dari hasil regresi yang memperlihatkan nilai koefisien interaksi antara variabel
corporate governance dengan kebijakan dividen sebesar 0.234 dengan p-value 0.000. Koefisien
bertanda positif berarti corporate governance memperkuat hubungan antara dividen dengan nilai
perusahaan. Tingkat signifikansi α < 10% berarti hipotesis 8 yang mengatakan tingkat corporate
governance berpengaruh secara positif terhadap hubungan antara kebijakan dividen terhadap nilai
perusahaan terbukti. Sedangkan hipotesis yang mengatakan tingkat corporate governance berpengaruh
secara positif terhadap hubungan antara kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan tidak terbukti
secara signifikan.
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Schellenger et al. (1989) : dalam Wawo (2010) menemukan bahwa terdapat hubungan positif
antara corporate governance (yang diproksikan dengan jumlah dewan komisaris independen) dan
kinerja pasar perusahaan. Bila dihubungkan dengan kualitas informasi dan manajemen laba, beberapa
hasil penelitian memperlihatkan bahwa perusahaan dengan corporate governance yang baik cenderung
menghasilkan kualitas informasi yang lebih baik, rendahnya manajemen laba atau melaporkan ulang
laba (Machuga et al. (2007), McMullen (1996), Beasly (1996); Agrawal et al., (2005): dalam Wawo
(2010); Dechow et al. (1996); Klein (2002). Hasil penelitian Musnadi (2006): dalam Nuryaman (2009)
menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh individu sebagai mekanisme corporate governance
dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan temuan yang berlawanan dihasilkan oleh Siregar
(2006) yaitu kualitas audit tidak efektif sebagai mekanisme corporate governance.
Variabel opportunity growth tidak terbukti secara signifikan mempunyai hubungan antara
dengan nilai perusahaan. Hasil hipotesis lainnya yaitu (1) growth opportunities berpengaruh secara
negatif terhadap hubungan antara kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, dan (3) growth
opportunities berpengaruh secara negatif terhadap hubungan antara kebijakan hutang terhadap nilai
perusahaan tidak terbukti.
Hampir sama dengan model-model sebelumnya, variabel kontrol yang signifikan adalah lnsize
dan ROI. Variabel kontrol lnsize mempengaruhi nilai PBV perusahaan. Semakin besar perusahaan
semakin tinggi nilai PBVnya. Pasar menilai lebih tinggi market value dari book valuenya. Investor
melihat bahwa semakin besar perusahaan, semakin prospektif kinerja perusahaan tersebut. Variabel
kontrol lainnya yaitu ROI secara signifikan mempengaruhi nilai PBV. Semakin tinggi ROI perusahaan,
semakin tinggi nilai PBV.
5.

Penutup

5.1

Kesimpulan

Hasil keseluruhan uji hipotesis dapat disimpulkan:
1. Bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi memiliki tingkat konflik keagenan yang
lebih rendah dengan perusahaan yang kepemilikan keluarga rendah (dengan menggunakan
pengukuran operating expenses dibagi annual sales).
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2. Perusahaan publik dengan kepemilikan keluarga tinggi memiliki tingkat corporate governance yang
lebih rendah dengan perusahaan yang kepemilikan keluarganya rendah.
1. Tingkat konflik keagenan berpengaruh secara positif terhadap corporate governance
(menggunakan dua pendekatan). Semakin tinggi agency conflict dalam suatu perusahaan maka
semakin tinggi corporate governance. Corporate governance merupakan perangkat atau alat
yang dapat melindungi para investor dari perilaku oportunistik para agen/manajer.
4. Tidak adanya hubungan antara agency conflict dengan kebijakan dividen.
5. Bila dikaitkan dengan struktur kepemilikan saham oleh keluarga, perusahaan yang porsi
kepemilikan kelurganya mendekati batas mayoritas atau dominasi tertentu cenderung tidak
menggunakan mekanisme bonding peningkatan dividen untuk mengurangi masalah agensi.
6. Tidak adanya hubungan antara agency conflict dengan kebijakan hutang.
7. Terdapat hubungan antara kebijakan dividen dengan nilai perusahaan. Namun dengan arah
hubungan yang berlawanan.

Kesimpulan yang bisa diambil yaitu semakin besar tingkat

dividend payout ratio (pembayaran dividen kepada pemegang saham) maka nilai perusahaan
akan semakin kecil; dividend payout ratio yang tinggi akan menyebabkan higher required
return yang tinggi sehingga menyebabkan nilai pasar saham menurun.
8. Kebijakan hutang perusahaan tidak mempunyai pengaruh secara positif terhadap nilai
perusahaan. Tingkat corporate governance mempunyai pengaruh positif terhadap hubungan
antara kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan.
9. Corporate governance tidak mempunyai pengaruh positif terhadap hubungan antara kebijakan
hutang terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan hasil sebelumnya yang memperlihatkan
bahwa kebijakan hutang tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, sehingga
variabel corporate governance tidak mempunyai peran memoderasi hubungan tersebut.
10. Variabel opportunity growth tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi secara negatif
hubungan antara kebijakan dividen dengan nilai perusahaan.
11. Variabel opportunity growth tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi secara negatif
hubungan antara kebijakan hutang dengan nilai perusahaan.
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5.1.

Keterbatasan Penelitian
Peneliti sangat menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini mengandung banyak keterbatasan,

baik dari pihak peneliti maupun faktor-faktor di luar kendali peneliti, yaitu antara lain:
1. Pengujian dilakukan dengan menggunakan single equation (di running secara terpisah) sehingga
ada kemungkinan timbul bias.
2. Unit analisis hanya berasal dari perusahaan manufaktur yang listing di BEI. Hal ini disadari oleh
peneliti bahwa hasil penelitian menjadi lebih sempit dalam melakukan generalisasi hasil.
3. Periode pengamatan dalam penelitian ini cukup, namun terdapat keterbatasan data corporate
governance index yang diperoleh dari IICD, terutama data corporate governance index tahun 2006
tidak tersedia. Selain itu, data corporate governance index tahun 2009, 2010 yang tersedia sangat
terbatas.
5.2 Saran dan Rekomendasi
1. Pengujian sebaiknya diolah secara simultan (di running secara serentak) sehingga hasil yang
didapat tidak bias.
2. Menambah unit analisis sehingga tidak hanya berasal dari perusahaan manufaktur saja (melakukan
penelitian terhadap perusahaan lintas industri atau lintas negara).
3. Mengembangkan pengukuran atau menghitung indeks corporate governance sendiri.
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Lampiran 2
Tabel 4.1
Hasil Regresi Model 1 : Pengaruh Family Ownership Terhadap Agency Conflict
Panel A :

AC_1 = α + β1 FO it + β3 LNSIZE it + β4
Panel B : AC_2 = α + β1 FO it + β3 LNSIZE it + β4
AGEit + εit
AGEit + εit
Dependen Variabel = AC_1
Dependen Variabel = AC_2
Independen
Pred.
Pred.
Coeff
P>/t/
VIF
Coeff
P>/t/
VIF
Variabel
Sign
Sign
Cons
0.304 0.000
0.209 0.000
FO
-0.024 0.038**
1.02
-0.018 0.125
1.02
LNSIZE
+
-0.012 0.001*
1.06
+
-0.006 0.095***
1.06
AGE
0.001 0.886
1.07
0.001 0.416
1.07
F-TEST
5.32
1.91
(Prob>F)
(0.0015)*
(0.1283)
R-SQUARED
0.0631
0.0224
N
241
254
AC_1+(operating expenses/annual sales), AC_2=( annual sales/total assets), FO: proporsi
kepemilikan keluarga > 50% = perusahaan keluarga (dummy 1), proporsi kepemilikan keluarga
KETERANGA <50% = perusahaan non-keluarga (dummy 0), LNSIZE= log natural total assets, AGE: jumlah
N:
tahun sejak berdiri perusahaan, Pred:p redicted, coeff: coefficient.
Sig: *) pada level 1%, **) pada level 5% dan ***) pada level 10%

Tabel 4.2
Hasil Regresi Model 2 : Pengaruh Family Ownership, Agency Conflict Terhadap Corporate
Governance
Panel A:
Panel B:
CG = α + β1 FO it + β2 AC_1 it + β3 ROI it + β4 LNSIZE it +
CG = α + β1 FO it + β1 AC_2 it + β3 ROI it + β4
β5 AGEit + εit
LNSIZE it + β5 AGEit + εit
Dependen Variabel = CG
Dependen Variabel = CG
Independen
Pred.
Pred
Coeff
P>/t/
VIF
Coeff
P>/t/
VIF
Variabel
Sign
Sign
Cons
0.394 0.000
0.398 0.000
FO
-0.031 0.000***
1.01
-0.029 0.000***
1.02
AC_1
+
0.104 0.001***
1.09
+
AC_2
+
+
0.103 0.002***
1.03
ROI
+
0.003 0.000***
1.12
+
0.003 0.000***
1.08
LNSIZE
+
0.017 0.000***
1.08
+
0.017 0.000***
1.08
AGE
+
-0.001 0.757
1.14
+
-0.000 0.923
1.13
F-TEST
29.11
28.83
(Prob>F)
(0.0000)
(0.0000)
R-SQUARED
0.3598
0.3576
N
265
265
KETERANGA
CG=index corporate governance yang dikeluarkan IICD, AC_1= (operating expenses/annual
N:
sales), AC_2= (annual sales/total assets), FO: proporsi kepemilikan keluarga > 50% =
perusahaan keluarga (dummy 1), proporsi kepemilikan keluarga <50% = perusahaan nonkeluarga (dummy 0), ROI= return on invesment, LNSIZE= log natural total assets, AGE: jumlah
tahun sejak berdiri perusahaan, Pred: predicted, coeff: coefficient.
Sig: *) pada level 1%, **) pada level 5% dan ***) pada level 10%
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Lampiran 2
Tabel 4.3
Hasil Regresi Model 3: Pengaruh Agency Conflict terhadap Kebijakan Dividen
Panel A:
Panel B:
DPR = α + β1 AC_1 it + β2 ROI it + β3 LNSIZE it + β4 AGEit
DPR = α + β1 AC_2 it + β2 ROI it + β3 LNSIZE it + β4
+ εit
AGEit + εit
Dependen Variabel = DPR
Dependen Variabel = DPR
Independen
Pred.
Pred
Coeff
P>/t/
VIF
Coeff
P>/t/
VIF
Variabel
Sign
Sign
Cons
-19.511 0.001
-20.199 0.000
AC_1
-5.207 0.365
1.08
AC_2
0.707 0.905
1.03
ROI
+
0.598 0.000***
1.11
+
0.578 0.000***
1.08
LNSIZE
+
1.641 0.000***
1.09
+
1.659 0.000***
1.08
AGE
+
0.033 0.636
1.14
+
0.021 0.766
1.12
F-TEST
15.35
15.10
(Prob>F)
(0.0000)
(0.0000)
R-SQUARED 0.1910
0.1885
N
265
265
DPR=dividend payout ratio (dividen/net income), AC_1=(operating expenses/annual sales),
AC_2=(annual sales/total assets), ROI=return on invesment (net income dibagi total investasi),
KETERANG
LNSIZE=log natural total assets, AGE: jumlah tahun sejak berdiri perusahaan, Pred=predicted, coeff:
AN:
coefficient.
Sig: *) pada level 1%, **) pada level 5% dan ***) pada level 10%

Tabel 4.4
Hasil Regresi Model 4 : Pengaruh Agency Conflict terhadap Kebijakan Hutang
Panel A:
Panel B:
DER = α + β1 AC_1 it + β2 ROI it + β3 LNSIZE it + β4 AGEit +
DER = α + β1 AC_2 it + β2 ROI it + β3 LNSIZE it +
εit
β4 AGEit + εit
Dependen Variabel = DER
Dependen Variabel = DER
Independen
Pred.
Pred
Coeff
P>/t/
VIF
Coeff
P>/t/
VIF
Variabel
Sign
Sign
Cons
0.121 0.769
0.399 0339
AC_1
-0.573 0.189
1.09
AC_2
-2.353 0.905
1.03
ROI
+
-0.077 0.000***
1.12
+
-0.072 0.000***
1.07
LNSIZE
+
0.107 0.000***
1.08
+
0.099 0.001***
1.08
AGE
+
0.008 0.116
1.13
+
0.009 0.086*
1.12
F-TEST
25.88
31.37
(Prob>F)
(0.0000)
(0.0000)
R-SQUARED
0.2840
0.3255
N
266
265
DER=(debt/equity), AC_1=(operating expenses/annual sales), AC_2=(annual sales/total assets),
ROI=return on invesment (net income dibagi total investasi), LNSIZE=log natural total assets, AGE:
KETERANGA
jumlah tahun sejak berdiri perusahaan, Pred=predicted, coeff: coefficient.
N:
Sig: *) pada level 1%, **) pada level 5% dan ***) pada level 10%

35

Lampiran 2
Tabel 4.5
Hasil Regresi Model 5
PBV = α + β1 DER it + β2 DPR it + β3 CG it + β4 GRW it + β5 DER*GRW + β6 DPR*GRW + β7
DER*CG + β8 DPR*CG + β9 ROI it β10 LNSIZE it + β11 AGEit + εit
Dependen Variabel = PBV
Independen Variabel
Cons
DER
DPR
CG
GRW
DER*GRW
DPR*GRW
DER*CG
DPR*CG
ROI
LNSIZE
AGE
F-TEST
(Prob>F)
R-SQUARED
N

KETERANGAN

Predicted
Sign
+
+
+
+
+
+
+
+

Coefficient
-2.737
0.336
-0.150
2.771
-0.515
0.327
0.004
-0.629
0.234
0.054
0.159
-0.008

P>/t/
0.011
0.607
0.000***
0.10*
0.22
0.188
0.786
0.531
0.000***
0.000***
0.000***
0.153

VIF
1.83
1.71
1.42
1.78
5.01
2.94
1.19
1.15
1.66
1.35
1.13

14.42
(0.0000)
0.3969
253
PBV=(MVE+D/BVE+D), DER=(debt/equity), DPR: dividend payout
ratio (=dividen/net income), GRW: asset growth, CG: index CG,
DER*GRW: interaksi DER dan GRW, DPR*GRW: interaksi DPR dan
GRW, DER*CG: interaksi DER dan CG, DPR*GRW: interaksi DPR
dan GRW, ROI: return on invesment (=net income dibagi total
investasi), LNSIZE = log natural total assets, AGE: jumlah tahun sejak
berdiri perusahaan
Sig: *) pada level 1%, **) pada level 5% dan ***) pada level 10%
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