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Analisis Keterkaitan Antara Kebijakan Hutang'
Dividen' Kepemilikan Managerial dan Kepemilikan
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,,,"auuq.uhu'n uirtrk rncngeloh peiusallaan. oleh Jensen rl98oi dl5ebul 'e'
ta-ii "oernisatrall funs.i dec;tion rnJkirrg darr risl-bearing Jensen and
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sendiri. Keputusan-keputusan yang diambil cend€rung untuk keuntungan

manajer sendiri, seperti melakukan ekspansi untuk meningkatkan status dan

gaji. Kondisi ini akan mengakibatkan munculnya perb€daan kepentingan an_

tara pemegang saham dengan manajer yang d isebtt sebag i agency conflict.
Biaya yang dikeluarkan ol€h perusahaan unhk nlengatasi konflik keagenan

disebut dengan biaya keagenan, yang meliputi pengeluaran nlonitoting,
bonding ddn rcsidual loss.

Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial atau mensejajarkan

k€dudukan manajer dari pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan

keingiran pemegang saharn. Bathala CT (1994) menyatakan bahwa tinggi-
nya tingkat kepemilikan manajerial akan dapat di8urlakan untuk menurun_

kan agenc! cost .

Peningkatan dividen diharapkan dapat nrengurangi biaya keagenan
>- Ha! ini disebabkan karena dividend Pq,otll /dllo (DPR) yang besar menye-

babkan rasio Iaba ditahan kecil dan perusahaal) menanrbah dana dari sumber

eksternal. Penambahan dana menyebabkan kinerja manajemen dimonitor

oleh Bursa, kontisi sekurilas dan penyedia dana baru. Pengawasan kinerja

menyebabkan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang sa-

ham sehhrgga mengurangi biaya keagenan (Crurchley C and Hansen; 1989).

Hal ini sesuai dengan pendapat Rezcff MS (1982) bahwa penrsahaan yang

membayar dividen tinggi akan mengurangi korlflik keagenan-

Penggunaan hutang diharapkan dapat mengurallgi konflik keagenan'

Perambahan hutang dalam struktur modal mengurangi pengguna saham se_

hingga mengurangi biaya keagenan ekuilas (Cruthley and hansen, 1989),

sedangkan Friend (1988) menemukan bahwa keputusan kenaikan hutang

akan konsisten dengan pe urunan biaya keagenan.

Se,ain itu kepemilikan i[stitusional dapat digunakan sebagai cara un-

tuk meogurangi konflik keagenan aDtam pemegang saham daD manaje''

Agrawal (1990) menganiurkan pentitlgnya suatu mekanisme pengawasan

daiam perusahaan. Saiah satunya mekanisme pengawasan dengan rnengak_

tifkan monitoring metalui investor investor institusional, sedangkan Shleifer

(1986) dan Coff; (1991) mengatakan bahwa kepemilikan institusioral sang-

at berieran dalam mengawasi perilaku manajerial khlsusnyadalam mening_

katkan nilai take over ian memaksa malajerial ontuk lebih berhati-hati da-

lam mengambil keput!san.
Be;dasarkan-penelitian Jensen (1976), Shleifer dan Vishny (1986),

Balhala (1994) dan Crutchley (1999) mentniukkar bahiva hutang, dividen,



312 JI]RNAL KEIJANGAN DAN PERBANKAN,TH' X' NO' 2' MEI 2006

keoemilikan Inanaierial darl kepemilikan inslitusional dapat diSunakan un-

i',rl -"'*"a"r;tu,i konflik keasenan Beberapa diantara penelitian lersebul

'"."",,iii.*ru simulLan keernpat kebijakan tersebul Tulisan ini rnenguji

hubu]rian simtrlrrrr anrara hutarrg. dividen. lepemilikan manajerial dan ke-

oemiliiarr institusional. Melalui mekarlisme Iersebul diharapkan daPat diSu-

irakan ulltuk mengelrdalikan lonflik keager)an di Indolresia Pada hubungar)

simultan tersebutJulisan ini ll1empunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu un-

tuk nrenguji apakah: (l) terdapal hubungao negatifantara hutang dengan di-

viden. (2-) Terdapat hubungan negatifanta.a hutang dengan kepemilikan ma-

naleriai. ilt Terdapat huburrgan negatif antara hutang dengan lepemililarr

iniri,urioi'"t. 1+; t"'arpat hubrrrrgan negatifantara dividen dengan kepemi'

lilan mallaierial. (5) Terdapat lrrbungarl negatif antara dividen dengan ke_

oemiliLan institusional. t6) lerdapal hubungan negatif antara kepemilikan

manajerial dengarr kepernilikan institu!ional-Untuk 
niempeioleh error lern maka digunakan variabel kontrol'

PengguDaan variabel kontrol bertujuan untuk melihat apakah dengan diru-

musi<inrya variabel ini dalan suatu model dapat meningkatkan tingkat sig-

nifikallsi dari vrr;abel irrdeperrden utama

Variabel kontrolyang digunakan adalah sebagai berikut:

. Untuk persamaan hutang, digunakan rcslko, Relum On Asse's (ROA),

fxed Assett dan condilion oJ eco omic
. Untuk persamaaD dividen variabel kontrolnya meliputi /'st, rdleJ

growlh dan con.lil ion of econonlic.

. F"rsr,rruun keperrilikan manajerial variabel kontrolnya /irt, rue dan

c on d it ion af ecano n1 ic.
. SedaDgkan unlLrL persamaan lepemilikan institusional variabel I'ontrol'

nva rn;tiDuti RO,{. s/:e, b?n dan condition of economic
'Alasan digunakarr variabel konlrol tersebut adalah bah\ a menurul

Crurchlev t I999J. resiko berl)ubungan negatif dengan hulang' deviden dan

kepemiliian marlaierial Tinggil)ya resiko suatu perusahaan tidak meng'

ineinkan suatu pembayaralr cash dividend yang tinggi dan kepemilikan ma-

naleriul ponfotionya iidak lerdiversifikasi, tidak akan melakukan investasi

nada resiko tinegi.
Mlers 1i984t berperrdapat bahwa terdapat hubungan negatif anlara

orofitabilitas (RO,4 ) dengan hulang. Dengan profitabilitas yang linggi. per-

usahaarr akan mengurangi Ilulang dan mengutamakan penggunaan dana in-

ternal sebagai biayi investasi. Sedangkan menurut Crutchley (1999) peru-
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sahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi memponyai

tanggungjawab penuh terhadap kemakmuran ilrv€stor mereka, sehingga ba-

nyak investor yang menanankan sahamnya ke perusahaan yang RO,4 nya

tinggi.
Menurut Crutchley (1999) perusahaan yang mempunyai proporsi

Fixed Assets yang tinggi diharapkan dapat menaikkan nilai uang dengan

mudah deDgan cara meminjam karena menjadi Collateral l/alue assel yang

tinggi.
Tingkat rafus grovlh yang tinggi diasosiasikan dengan penlrunan

divid€n (Rozeff, 1982). Perusahaan dengan pertumbub{n penjualan yang

tiiggi diharapkan memiliki kesempatan investasi yang tinggi. Untuk me-

ningkatkan pirtumbuhan penjualan, perusahaan memerlukan dana yang be_

sar yang dibiayai dari sumber intemal untuk keperluan investasi Menurut

Crutchley (1999) terdapat hubungat negatif antam sales gtowth den9an

Penelitian Bathala (1994) menunjukkan bahwa variabel JLe memiliki

hubungan yang negatif terhadap kepemilikan manajerial. Mereka menyata-

kan bahwa kepelTrilikan manajerial tebih kecil pada perusahaan kecil diban-

dingkan pada perusahaan besar, proporsi kepemilikan saham oleh manajerial

akan semakin menurun. Sedangkan menurut Moh'd Pe.y (1998), menemu_

kan bahwafi,rr,tite memiliki hubungan positifd.n bcrpcngarllll secara sig-

nifikan terhadap rasio hutang. Crutchley (1999)juga menemukan rrze ber-

hubungan positildengan kepemilikan manajetial
Eetaberhubungan positif dengan perubahan kep€mikian institusional'

Manajer institusi berusaha mencapai ret*n yang tinggi dari portfolio mere_

ka untuk mendapatkan kompensasi yang tinggi, sehingga mereka mengin-

vestasikannya dengan resiko saham yang tinggi (Crutchley, 1999)

METODE
Data yang digunakan adalah data seklnder dar; laporan keuangan ta-

lrunan perusaha-an manufaktur yang terdapat di BEJ pada tahun 1991-20W
yang diperoleh dati Indonesian capital arket dircctory QCMD) dan JSX

3tatistik. Sampel dipilih dengan mengg nakan pl'/.porive sampling dengan

kriteria memiliki laporan keuangan selama periode pengamatan dan dipubli-

kasikan dalam ICMD, mempunyai informasi kepemilikan saham direktur

dan komisaris. memiliki informasi pembagian dividen yang dilihat dariDPlt

dan ,nemiliki informasi yang berkaitan dengal pengukuran variabel eksogen



314 JARNAL KEUANGAN DAN PEREANKAN, TH. X, NO. 2, MEI 2006

atau variabel kontrol, yang melipvti risk, ROA, Fixed Assets, Sales Growth,
Size, betu dan conditian of economic. pengumpulan data dilakukan secara
pooling data (time se es dan Cross sectionaD.

. _ 
Estimasi yang digunakan dengan mengembangkan model persamaan

simultan untuk mengetahui hubungan interdepensi pada keempat variabel
endogen, Persamaan simultaD berbeda dengan persamaao tungg;I. persama_
an tunggal memiliki satu persamaan yang menghubungkan variabelendogen
tunggal dengan sejumlalr variabel eksogen yangbe$ifat non stokltfik;tau
rto,tartl,t Salah satu ciri dari model peisamaan simultan adalah variabel en_
dogerr dalam salah satu persamaan dimungkinkan muncul pada persamaan
lain dalam sistem (Cujarati, 1995). Hubungan interdependensi menyebabkan
variabel endogen yang di.jelaskan rnenjadi stokastik dan terkorel;i dengan
gangguan dari persamaan yang muncul sebagai variabelyang menjelaskai.

Metode kuadrat terkecil klasik tidak sepenufinya dapit diteiapkan pa-
da persamaan simuhan Larena menghasilkan esrimasi yang tidak (onsisien
dan bias. Dengan kererbatasan pada merode OLS lotdina, Least Squarc).
maka digunakan metode 3-SLS, sebab dalam metode ini silurih persamaan
dalam model diperhitungkan secara be6ama-sama dan ditaksir seiara simul-
tan dengan memperhatikan seluruh batasan yang ada pada sistem persamaan
dalar,r nodel.

. Metode 3-SLS merupakan perluasan dari metode 2-SLS, deDgan meli-
batkar pengaplikasian /east square dalam 3 tahap. Dua tahap perta'ma sama
dengat seperti 2- SLS yairu (l) melakukan regresi OZS pada setiap persar. -t'
maan dan kemudian dilaklkan forccastihg unttk mendapatkan fittid value,
(2) rnelakukan regresi rahap kedua derrgan regresi silang pada instrumen va-
nabel yang merupaIaD hasil forecas! dari taiap perlama. Tafiap keriga deng,
an melihat pengaplikasian kuadrat kecil pada seperangkat trariyornid 

"quZ_tiow, ditna'ra transformasi yang diperlukan dari residual_reiidual bentuk
tereduksi dari tahap sebelumnya.

Pada persamaan simultan sebelum melakukan estimasi parameter
dengan metode 3-SLS model harus menrenuhi order condition. Menxul
Miet ll9q5l orcler conl?/o, menehpkan apabjla suaru persamaan djidenti-
fikasi..rnaka jurnlah dari variabel eksogeD yang dikeluarian dari persamaan
harus lebih besar atau sama denganjumlah variabel endogen pada sisi kanan
persamaan. SelaiD itu cu.jarati (1995) menegaskan bahwa dalam mengiden-
tifikasi model simultan, baryaknya variabelyang ditetapkan lebih dahulu di-



Chatiflah,Anolisls Kcte dita tutm Kehijakan Hutang, Dtuidett 375

keluarkan dari persamaan harus lebih dari julnlah variabel endogen diku_

rangi satu.
Model penelitian terdiri dari 4 persamaan pada 4 variabel endogen dan

7 variabel eksogen (kontrol)

DEBT = (t,+ Ptplt/ + z1,INSIDER + q|INSTITUSI + pa,NSK + B5B2A

+ Ps,FASSET + PltDUMj/l'f + 3

DIV = a,+ B.,DEBT + B,,INSIDER + BIINSTITUSI r q4NSK + p5,RoA

+ P",Satetcroltt h+ PltDUMtr'lY +e

INSIDER = at + BT,DEBT + B,,DI\/ + a,INSTITUSI + q1,NSK + B5,SIZE +

/3,,,DUMnff + c

INSTITUSI = d, + B,pEBT + 11,DIV + Bj,INSIDER + /]1BoA + PI,SIZE

+ P6IBETA + P\,DUMMY + 3

Keterangan:
,rrt iasio total hutrng terhadap total assct =( TDit / TAit)

TDit Junlah todl hutangjangka parrjang perusahaan ipada pe'iode

t
Tait Total asset yang dirniliki pada perrsahaan i pada periode t

DIf Rasio total dividen dibagi dengan Eaming before iax

= (DIV per share it / EAT per share it)
DIV pei share it DIV dibayarkan oleh perusahaan i pada periode t

Pada setiaP lembar saham

EATpershareit besarnya eanting per share pada perrrsahaan i

padaPeriode t
INSIDER rosentase saharn vang dimiliki direktur dan komisatis pada

akhir tahlln terhadap totaljulnlah saham yang bcredar

- (D+C share itYTotal share ii
Dic share it sahan yang dinriliki oleh direktur dan

komisaris pcnrsahaan i periode t
Total share it j um lah sa han bcred ar perusahaan i periode t
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INSTITUSI oseotase sahaD yang dirniliki oleh insritusi pada akhir tahun
terhadap
total saham yaDg beredar

,n..SK Standard deviasi dari return saham biasa secara bulanan
selama satu senlester

lOA Rasio EBT rerhadap TA = (EBT ir/TA ir)FASSET Rasio 4srrl tcrhadap lotal 6rsl
Sales Growrh Rala-rala ljntkal pe u rbuhan penjuala selarna J tdhun

+ (s, - s,-, )
1, --^
,= J,-r

tr'

St pe|jualarr periode t
St-l penjualan periode r-l
N Jumlah rahrin

Logaritrra dari Totd Asset oerusahzan
Bcra perrrsalr.ral. Jang diperoleh darl tCMD pada bagixn
sun bry oJ Jinutrcidl statenent
Conditian uI 

"conunic. 
di,narra 0 uuluk perusahacn sebelun)

krisi., dar I LrnrJk pelurrhadrl setelah krisis

HASIL
Pengujian Identifikasi Persamaan

Dalam mengestimasi paranteter dengan nletode 3_SLS. model
pdda lorrdisi ouer" ,de,r irt, d 

^tal 
,:xrdty itlcn!Ae..t ( Koulsoyiannis, A,

Mirer, 1995, Cujarati, 1995). Formulasi dari kriteria identifikasi ajalai
k)U(m-l), dimana
K = junlah variabel yang diterapkan lebih dahulu dalam model
k : jumlah variabel yang ditetapkar Iebih dahulu pada persamaan terrentu
m -jumlah \ariabele doge daldm (u u persamadn tenenLu
(K-k i . frn- I r : berani pel\ natr) dalatn kolldis i over idenriJied
(K-k) = (m-l) : berarti persamaa[ dalam kondisi exactly iclintifed
(K-k) < 0n-l) : berarti persamaalr dalam kondisi uncler identi,lied

S]ZE
BETA

DUMTry

harus
19',77:,

: (K-
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ldentifikasi mengenai ardet candilidt d^ti 4 pcrsanraan yang diguna-

kan dalanr model penelitian dapat dijelaskan pada tabcl I

Tabel I Pengujian identifikasi persamaan

Var.Endogep (K-k) (m-l) Has;l - Kgter4ngl! -
- DEET ---- (l-8) 4-l 3=3 Eractlv identifed
DIV (l l-E) 4-l 3=3 Exactlv identifed

(ll-7) 4-l 4>3 Owt identirted
fl l-8 4-l 3=3 Exac Y identifed

INSIDER
INSTITUSI

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahrva persa]jr\ an DEBT, DIV d^t\

Instihrsi pada kondisi Exactly identi,fied dan percanraan /NS/DER pada

kondisi (ier identiJied. Be.dasarkan identifikasi pada o,"del condition maka

> penelitian ini dapat menerapkan metode eslinrasi 3-SLS

Analisis Slatistik Deskrintif
Tabel 2 Stctistik DesLriptif

Variabel Jurrlah MeaD Standard deviasi

DTI/
DEBT
]NSIDER
INSTITUSI
rusK
ROA
FASSET
SIZE
BETA
SALES GROWH
COND]TION OF ECONOMC

104

t04
t04
t04
104
r04
104
104

104

104
t04

0.3 t30
0.4305
0.1658
0.5174
0.0269
0.1574
0.3r63
I1.503
2.6600
1.t490
0.3550

0.164
0.188
0.179
0.221
0.258
0.141
0.182
0.656
0.339
0.224
0.481

Berdasarkan tabel 2 dijetaskaD bahwa dari 104 perusahaan manufak'

tur, variabel dividen memiliki nilai rata-nta sebesar 31,3% menunjukaan

bahwa sebagian besar perusahaan rrembagi dividen pada prosentase relatif

tinggi karena pemega;g saham pada umumnya menyukai dividen yang

besar. Standarddeviasi variabel dividen sebesar 16.4% menunjukkan bahrva

sebacian be.ar oerusahaan nlenelapkan prosenta(e dividerr yang relatilsama

atauirda intervat lang relalit dckal. Variabel hutang rrlemiliki rala-ral1 sc-
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besar 43,05% menudukkan bahwa perusahaan menggunakan prosentase hu-

tang yang tinggi uDtuk ntenbiayai perusahaan. Penggunaan hutang yang

tinggi disebabkan karena perusahaan mernpunyai profitabilitas yang kecil,

seh-i;gga kebutuhan dana diatasi dengan menggunakan hutang Standard de-

viasi hutalg sebesar 18,8o2 menunjukkan bahwa penggunaan hutang pada

perusahaan yang digunakan dalam sampel relatif sama ata! pada interval
yang tidak terlalu jauh.

Variabel kepemilikan maflajerial memiliki rata-rata sebesar 16,580/o

menunjukkan bahwa perusahaan yang diamati memiliki prosentase kepemi_

likan manajerial yang re'rdah. Standar deviasi kep€milikan manajerial sebe-

sar 1?.9o% menunjukkan bahwa prosentase kepemilikan manajerial dari pe_

rusahaan terpilih relatifsama atau pada interval yang tidak terlalujauh. Va-

riabel kepemilikan institusional memiliki nilai rata-mta sebesar 51 74% me-

nunjukkan bahwa perusahaan mempunyai prosentase kepemilikan institusi

yang relatif sana.
Variabel resiko memiliki rata-rata sebesar 2 69% menunjukkan bahwa

sebagian besar perusahaan menghadapi resiko yang kecil. Standar deviasi

variabel resiko menujukkan nilai yang kecil sebesar 2.58% artinya prosen-

tase r€silo mempunyai interval yang sangat dekat Variabel ]RO,'{ m€miliki

nitai rata-rata 15.74% menunjuklan bahwa perusahaan mempunyai profit
yang r€latifsedang. Standard deviasi /RO,4 sebesar 14.7% m€nunjukkan bah-

wa RO,.{ perusahaan relatifsama.
V^riabel Fixed Assets (Fdrsel) memiliki rata-rata sebesar 31 63% m€i _r

nunjukkan aset tetap yang dimiliki perusahaar cukup tinggi. StaDdard devia_

si Fdsset sebesar 18.2% menujukkan bahwa prosentase aktiva tetap dar; pe-

rusahaan relatifsama atau pada interval yang tidak terlalujauh. Variabel si-
ze memiliki nilai rata-rata sebesar I1.503 menujukkan perusahaan mempu-

Dyai aset yang tirlggi. Standard dcviasi dari variabel rize sebesar 65 6010 me-

runjukkan prosentase rlt? atau aset perusahaan mempunyai interval yang

cukupjauh.
Bariabel beta mempunyai nilai rata-rata sebesar 2 66 menunjukkan ra-

ta-rata perusahMn mempunyai beta yang tinggi. Standatd deviasi beta sebe_

sar 33,9% menunjukkan prosentase beta Petusahaan mempunyai interval

yang cukup jauh. V^riabel sales growlh mempunyai nilai rata-rata sebesar

1.149 dan standard d€viasi sebesar 22.4% m€nunjukkan bahwa perusahaan

memitiki penjualan lebih tiiggi dibandingkan dengan Periode sebelum 2 ta-

hun terakhir.
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Hubungan lnterdcpendensi
Hasil peng[jian dengan menggunakan nletode 3_SLS pada peEamaan

Derl, Deviden, Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusi dapat dili-
hat pada tabel 3

Tabel3 Hasil pengujian metode 3-SLS . ---.----.
v^ri^hel deoendenl DEAI Vvari.bel dcDendent DIvIDENadabel dep€ndent DtaI Y4!!ir!4

,r.lndcnenden Koefisienvar.lndcpendel Kocfisien var' 
'cderen.rcn :K9ellslen

c
DIYIDEN
INSIDER
INSTITUSI
n1s,(
ROA
FASSET

R1

0.412 (6.014)***
-0.265 l-2.446)+t
0.0r ll (0.099)
0.2t4 (0.231)
0.91? (0.r I6)
-0.305 G1.78)+
0.342 (3.227J11.

of 
o.,ng e:atl
0.r623

c
DDBT
INSIDER
INSTITUSI
R,IS,(
ROA

R,

0.323 (3.226).4*
-0.179 (-2,209Jt'
0.082 (0.825)
0.186 (2.2329)**+
-0.006(-0.009)
-0.0878 (-0.64)
- 0.002 ( -0.035)

of 
- o.olt (l.eaq*
0.t337

dnonnd" NS1DER variabel d.pede,r lN!Mq!!
V*.1;d"renden Koefisien var. Independen

c
DEDT
DIII
INSTITUSI
RSK
SIZE

0.19 (t.327 J

0.047 (1.868)r
of 

-n.sss 1-21921**,

0.3085

-0.847 G?-312)**
-0.026 (-0.2628)

0.21(r.876r
-0 588 C5 647)***
0.25r (1.553)
0.094 (3.t08)+*+

0.105 (r.96r).35)

o/ o.oolr (o.ot;)

0.3643

-0.172 co.33l)
-0.024 (-0.28)
0.053 (0.552)

c
DEBl'
DIV

-0.39G5.369) r INSIDER
ROA
SIZE

BETA

R,
*) sinifikan pada alpha l0%
*i) signifikan pada alpha 5%
***) Signifikan pada alpha l%

Pada tabet 3 menunjukkan bah\"'a hutang b€rhubungan negatifdengan

dividen. Hubungan ini menurrjukkan hubungan substitusi {Dtara hutang

dengan dividen dalam mengontrol konflik keagenan. Perusahaan menurun-

kar pembayaran dividen iarena sebagian keuntuigan digunakan unluk

."ti"y". hutung. Perusahaan mendanai opcrasional dengan menggunakan
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hutang sedangkan uDtuk menlbayar dividen, perusahaan tetap menggunakan
profit. Bagi perusahaan yang telah menetapkan Dividend Payou! Ratio
(DPR) tinggi, d;viden menyebabkan perusahaan mengalokasikan keuntung-
an pada laba ditahan dalarn proporsi kecil. Kondisi ini menyebabkan peru-
sahaan sedikit memilki sufiber iDterDal untuk membayar hutang sehingga
mengurangi penggunaan hutang dan sebaliknya.

Hutang dan kepemilikian manajerialtidak membawa hubungan nega-
tif. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Jensen dan Meckeling (1976),
dengan penggunaan hutang yang tiDggi akan m€nyebabkan meningkatnya
resiko kebangkrutan sehingga manajer mengurangi proporsi k€pemilikan sa-
harr. Selain ito penelitian irijuga berbeda dengan penelitian Friend (1988)
dan Crutchley (1999), menyatakan bahwa pada kepemilikan manajerial yang
tirggi m€Durunkan penggunaan hutang karena penggulaan hutang yang
tinggi menyebabkan biaya kebangkrutan dan frnancial distress. Hasil pene-
litian ini tidak bisa menunjukan bahwa hubungan substitusi hutang dan ke-
pernilikan rnana.jerial dapat Dreflgurangi masalah keagenan. Hasil penelitian
ini berbeda deDgaD penelitian sebelunrnya karena struktur kepemilikan sa-
ham di Indonesia masih dikuasai keluarga. Selai! itu bisajuga disebabkan
karenajumlah data yang kecil.

Hutalg tidak berhubungan Degatif dengan kepernilikan institusional.
Hal iti disebabkaD karena kepenilikan institusi perusahaan yang dijadikan
sampel rata-rata memiliki prosentase jumlah saham yang lebih besar jika
dibandingkan dengaD prosentase jumlah saham yang dimiliki oleh m naiet. -'r
Pada Institusi ini pada umumnya mempunyai tingkat /is* ayerue yang tinggi.
Mereka berusaha mencap i return yangtinggi dari portfolio mereka untuk
mendapatkan kompensasi yallg tinggi, sehingga mer€ka menginvestasikan-
nya dengan resjko saham yang tinggi, dalam hal ini resiko tercebut dapat
dilihat melalui rasio iutang yang tinggi. Sehingga tingginya hutang tidak
dapat mempengarubi tiDdakao mereka untuk tetap menanamkan investasi
nya pada suatu perusahaan,

Perrelitian ini nrenurrjukkan hubungan positif dan tidak signifikan an-
tara dividen dan kepemilikan manajerial, karena struktur kepemilikan peru-
sahaan yang dijadikan sarnpel masih banyak dimiliki manajer, jika diban-
dingkan dengan kepemilikan manajer di luar neg€ri. Jika manajer menaik-
kan dividen, para manajer ini yakin bahwa ean irg perusahaan dimasa yang
akan dafang meningkat. Mereka menginginkan benefit dari eatuing growth,
maka mereka berusaha menaikkan kepemilikan mereka secara menyeluruh
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dan me-rcinvestihg dividen mereka sehingga hasilnya dividen akan me-
ningkat dan kepemilikan manajerialjuga akan meningkat. Selain iru dengan
adanya kepemilikan manajerial yang tinggi, kekayaannya tidak bisa rerdi-
versifikasi. Sehingga manajer menginginkan tantbahan return dalam bentuk
dividen untuk mengimbang' penerimaan resiko. Peningkatan kepemilikan
manajerial menyebabkaD manajer meny0kai dividen tinggi sehingga meka-
nisme ini tidak dapat dipergunakan untuk mengurangi masalah keagenan,
karena struktur kepemilikan di Indonesia dikuasai oleh keluarga sehingga
menginginkan DPR besar.

Terdapat hubungan positif kepemilikan insiitusi dengaD dividen. Hal
ini disebabkan karena rata-rata j mlalr sahanr yaDg di'nilki institusi l€bih
besar jika dibandingkan dengan kepemilikan manajerial. Karena jumlah sa-
ham mereka yang rata-rata besarJ rnaka hal ini dapat mempengaruhi kepu-
t$san manajer untuk menentukan d;viden dalam rnernberikan j urn lah dividen

' - yang tinggi. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa mekanisme terse-
but tidak dapat digunakan untuk menurunkan konflik keagenan di Indonesia.

Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional mempunyai hu-
bungan negatif, sehingga mekanisme tersebut dapat dipergunakan untuk
mengurangi konflik keagenan. Adanya konsenlrasi kepemilikan, maka pe-
megang saham besar seperti institusional investasi dapat memonitor tim ma-
0ajemen secara efektif terutama untuk meningkatkan nilai perusahaan jika
terjadi pengambilalihan oleh perusahaan lain. Selai[ itu bahwa peningkatan
kepemilikan institusional akan menggantikan peranan kepemilikan manaje-
rial dan hotang dalam rangka merninirnunrkarr biaya keagenan dalam peru-
sahaan. Kehadiran investor merupakan agen pcngawas yang efektif untuk
rnengendalikan perilaku dengan opportunistik manajer.

PEMBAHASAN
Persrmaan Hutang

Pada persamaan hutang, variabel resiko mcmp nyai koefisien positif
dan tidak signifikan terhadap hutang. Tanda positif irli menunjukkan bahwa
manajer memilih proyek yang beresiko tinggi dengan tujuan untuk menda-
patkan rell/r' yang tinggi. Penggunaan hutang dalam struktur modal bertu-
juan Nltuk meningkatkan nilai perusahaan tetapi sebagai konsekwensi peru-
sahaan lrenghadapi resiko kebangkartan ataurM cidl distre$.

.RO,4 mempunyai koefisien negatif dan signifikan terhadap hltang.
Hal ini menunjukkan bahwa dengan profitabilitas tinggi, pemsahaan berusa-
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ha mengurangi hutang dan mengutamakan penggunaan dana intemal seba-
gai biaya investasi. Sedangkan pada tingkat profitabilitas rendah perusahaan

menggunakan hutang untuk membiayai operasional peausahaan.
yatiabel Fircd Assets mempunyai positif dan signifikan dengan hu-

tang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai proporsi asset
yang tinggi diharapkan dapat menaikl€n nilai uang dengan mudah dengan
cara meminjam karena mer€ka menpunyai Cdl,/ateral Value assetyargting-
gi.V iabel conditio ofeconomic pada perf'a]maal hutang ini menunjukkan
hasil yang tidak signifikan, artinya periode krisis tidak mempengaruhi peng-
gunaan hutang.

Persamaan Divid€n
Variabel resiko menunjukkan koefisien negatif dan tidak signifikan.

Hal iri menunjukkan bahwa perusahaan di lndonesia menghadapi aliran kas
yang tidak stabil, kondisi ini menyebabkan pemsahaan menghadapi resiko
tinggi dan diantisipasi dengan menentukan DP]R rendah. Dengan penetapan

DPR rcndah perusahaan dapat meoghindari pcmotongan dividen dimasa
mendatang serta mengalokasikan sebagian keuntungan pada laba ditahan.

yatiabel ROA mempunyai koefisien negatif dan tidak signifikan.
Perusahaan dengan ROI tinggi membagi dividetr dalam jumlah kecil, hal ini
disebabkan keuntungan dialihkan seb^gai laba ditahan dan digunakan se-

bagai sumber dana interDal. Pada kondisi terteotu kebijakan perusahaan ber-
ubah sehingga peningkatan profitabilitas tidak sepenuhnya m€ncerminkail -'f
penentuan pembayaraD dividen.Variabel ralesglow/, mempunyai hubungan
negatif dan tidak signifikan terhadap dividen, dimana tingkat g/olrt yang
tinggi diasosiasikan dengan penurunan dividen. Penurunan pembayaran di-
viden menyebabkan perusahaan memiliki sumber dana iitemal untuk keper-
luan irvestasi,

yati^bel condition oJ econontic mempunyai koefisien negatif dan ti
dak signifikan artinya periode sebelurn dan sesudah krisis tidak berpengaruh
terhadap dividen.

Persamaan Kepemilikan Manajerial
Variabel resiko tidak signifikan dan mempunyai koefisien positif ter-

badap kepemilikan maiajerial, Pada tingkat resiko tinggi menyebabkan ma-
najer terikat dalam kepemilikan manajerial yang tinggi. Dengan kepemilikan
yang tinggi, ma'rajer meDrpunyai pengaruh dalam mengambil keputusan
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sehingga dapat mengontrol kinerja perusahaan dalam menghadapi resiko
tinggi.

Variabel ,t/re mempunyai hubungan negatif dengan kepemilikan ma-
najer. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajer lebih besar pada
perusahaan kecil dibandingkan pada perusahaan besar. Semakin besar se-
buah perusahaan, proporsi kepemilikan saham oleh manajer akan semakin
menurun, Variabel corlilion of econonic mefipunyai pengaruh negatifter-
hadap kepemilikan manajer. Artinya periode sebehm dan sesudah krisis da-
pat mempengaruhi jumlah kepemilikan manajerial.

Persamaan Kepemilikan Institusi
Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 1?C)l tidak signifikan. Hal

ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa
RO,l berhuburgan positifdengan kepernililan in(lilr(ioral. Berdasarkan pe-- nelitian Cr"lchley i 1999). menyebutkan bah$a perusahaan yang mempu-
nyai tingkat profitabilitas tinggi mempunyai tanggungjawab perusahaan ter-
hadap kemakmuran investor ftereka, sehjrgga banyak investor institusi ne-
nanamkan sahamnya ke penrsahaan yang RO,4 nya tinggi. Salah satu penye-
bab ketidaksignifikannya penelitian ini adalah stnrktur kepemilikan di In-
donesia pada um$mnya banyak dikuasai oleh keluarga. Penelitian ini ber-
hasil menunjukkan bahwa antara ri:e dengan kepenilikan institusional
mempunyai hubungan positii hasil ini mcldukung penelitian Crutchlcy
( l9sq).

Penelitian ini berhasil merrurrjrkkan bahwa beta berhubungan positif
dcngan perubahan kepemilikan institusional. llasil ini mcndukung penelitian
Crutchley (1999) yang menyebutkan bahwa nlanajer institusional berusaha
fiencapai rehlrn yangtinggi dari portfolio mereka uDtuk mendapatkan kom-
pensasi yang tinggi, sehingga mer€ka mcngivestasikannya dengan resiko sa-

ham yanS tinggi. Variabel condition o.f econo,tlic, dalatn hal ini periode se-

bclunr dan sesudah krisis tidak mempcngaruhijIrnlah kepemilikan institu-
sional, kare[a hasil penelitian menemukan bahwa condition of economic
menpunyai koefi sien positif dan tidak signifikan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesinrpulan

._ Penelitian ini menggunakan nrodel simultan untuk rnenguji hubungaD
diantara hutang, dividen, kepemilikan manajerial dan kepemili-kan institus_io_
nal dalam peranannya untuk rnengontrol konflik keagenan.

Sampelyang dipakai dalam penelitian ini adalih perusahaan manufak-
tllr ya,rg terdaftat di BEJ pada tah un I 999-2002, d€ngan j u m tah kese luruhan
sampel 104 pcrusahaaD. Kccitjrya sarnpcl disebabkal pirsambilan samnei
harus memenuli krireria yang dilelapkan, salah salun); ha-rus membagilian
olvl0en, l-enettttaD tnt mengtuna(an sampel perusahaan vans memnun!ai
DPR pada 

_bagian laporan keuantsannya saja. karena Uunyui peru!*iun
yang dala Jividennya liCak ada, sehingga banyak sampelyang harus di out_
lier

. Secara keseluruhan penelitian menuDjukkan bahwa hutaDg berhu_
bungan negalifdengdn Jiriden, lepemilikarr nranagerial berhubLrne-an nera_
lifdeDgan lepemilikan insljtusioral. dal di\ iden berhubungan positifdei'g_
an.lepemilikan in"litusioral Sedangkal hubungan artara hurarig dan kep!_
mlr(aD maDajeflal. hula ts dengar lepemilikan instjlusjonal, dan ditiden
dellgan kepemilitdD rnallajcri.l menulljuklan hasjlyangridal signifikan.

Saran

.. . . Penelirial iDi llreluju(laI bah$a hulang berhuburgaD legatifdenqan
dj\ ide'r. arrinya jil.r dir iden r.rrur rrrala a(an 

-d;i(uri 
lerra-ikan trlutans. ka? -

na sebagiar laba diralrarr diguDalan untuk mernbalar dividen dan_ untuL
mernbia)ai.operasioDal perusalraan djgunakalt hurang dan sebalilnla. Me_(arllsrne lt dapar digurrakaD unluL tnengendalilan kollnjk keagena;. Hasil
lajn DreirLrnjulkan brhwn kcpernilitan manajerial berhubr:ngan rigarifdsns_
an xepe Uril(.i rirsr(Usronat. Arti,,ya jjlr Leperrritikajl marrajer rurun maklkeperrlrtaD rtstrrusjorralakao raik dar sebalikll)a. Dengan adanya Leoemi_lilan irrsrirusiolal atan berperdn sebagai rnoniroring 5rine .f.i,lt r;ri;udl"
llrdakan nranajer. sehirrggd akan rneD)ebabkan para rnanajer akan bekeria
untuk kepenltngan pemegang:aham. Selain itu adanyr kepernilikan mana_jerial 

,a-kan 
mengganrikarr kepernilikan ;nrt;ru.ionut. ..t inggu ;;r.L; iiJr

rnernrtrki perusahaan dan tidak benindak opportunistil lagi Mekarisme ini
dapat diguDakan ultuk rrrengerrdalikan konfiik k"rg"nun. finril p";"iitiun i;ijuga rnenurrjukkan bahwa dividen berhLrbungan p*;tif a*g*'f."p".;f ii"n
institusionat, artinya kenaikan dividen aka; diiiuri i.*";["" r."i".iiiiu"
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instirusional dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karcna pada umumnya
investor menginginkan dividen yang tinggi. Penelitian ini menunjukkan bah-
wa sebagian besar kepemilikan saham dikuasai oleh institusi, maka dalam
hal ini manajer kurang mempunyai pengaruh. Schingga hal tersebut juga
dapat dipergunakan untuk mengendalikan konflik keagenan.
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