
BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai 

kontrak antara satu orang atau lebih prinsipal dengan agen dalam rangka 

melaksanakan pelayanan dengan mengatasnamakan prinsipal yang melibatkan 

suatu pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen. Teori 

ini memberikan penekanan pada pemisahan fungsi antara prinsipal (pemilik) 

dengan agen (manajemen). Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut, maka dapat 

menimbulkan konflik antara pemilik dengan manajemen yang disebut dengan 

masalah keagenan (Jensen & Meckling, 1976). 

Teori agensi melihat fungsi primer dari board of directors sebagai 

pemantau agen (manajer) untuk melindungi kepentingan prinsipal (pemilik) 

(Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1976). Berdasarkan perspektif teori 

agensi, konflik kepentingan antara pemegang saham selaku pemilik dan manajer 

dapat berkurang ketika kepemilikan manajerial meningkat (Jensen & Meckling, 

1976). Penelitian ini berfokus pada kepemilikan board of directors yang apabila 

dikaitkan dengan teori agensi dapat mengurangi konflik kepentingan dalam suatu 

perusahaan. 
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Selain kepemilikan saham board of directors, kepemilikan institusional 

dan kepemilikan asing juga memiliki fungsi monitoring dalam corporate 

governance. Kepemilikan saham board of directors merupakan mekanisme 

monitoring internal, sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan asing 

merupakan mekanisme eksternal (Barnhart & Rosenstein, 1998). Harapannya, 

melalui mekanisme monitoring internal dan eksternal, manajemen dapat bertindak 

sesuai dengan kepentingan pemegang saham terutama pemegang saham minoritas 

(Haat, Raaman, & Mahenthiran, 2008), sehingga dapat mengurangi masalah 

agensi antara manajer dan pemegang saham. 

 

2.2 Intensitas Penelitian & Pengembangan 

Di Indonesia, penelitian & pengembangan diatur dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 19 tentang Aset Tak Berwujud 

dengan sebutan riset dan pengembangan. PSAK 19 mendefinisikan riset sebagai 

penelitian original dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh 

pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. 

Pengembangan didefinisikan sebagai penerapan temuan riset atau pengetahuan 

lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, 

proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan 

substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. 

Pengeluaran riset dan pengembangan terdiri atas seluruh pengeluaran yang 

secara langsung dapat diatribusikan ke penelitian dan pengembangan. Biaya riset 

dan pengembangan pada sebuah entitas tidak boleh diakui sebagai aset tak 
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berwujud, tetapi harus dibebankan pada saat terjadinya. Alasannya, pada tahap 

riset proyek internal, manfaat ekonomis masa depan belum dihasilkan. Dengan 

demikian, pengeluaran untuk riset selalu diakui sebagai beban pada saat 

terjadinya. 

Berdasarkan PSAK 19, suatu aset tidak berwujud yang timbul dari 

pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu proyek internal) diakui 

jika entitas dapat menunjukkan semua hal berikut ini: 

1. Kelayakan teknis penyelesaian aset tidak berwujud tersebut sehingga asset 

tersebut dapat digunakan atau dijual; 

2. Niat untuk menyelesaikan aset tidak berwujud tersebut dan 

menggunakannya atau menjualnya; 

3. Kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tidak berwujud 

tersebut; 

4. Bagaimana aset tidak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar 

manfaat ekonomis masa depan. Antara lain entitas harus mampu 

menunjukkan adanya pasar bagi keluaran aset tidak berwujud atau pasar 

atas aset tidak berwujud itu sendiri, atau jika aset tidak berwujud itu akan 

digunakan secara internal, entitas harus mampu menunjukkan kegunaan 

aset tidak berwujud tersebut; 

5. Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya 

untuk menyelesaikan pengembangan aset tidak berwujud dan untuk 

menggunakan atau menjual aset tersebut; dan 
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6. Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait 

dengan aset tidak bewujud selama pengembangannya. 

Intensitas penelitian & pengembangan menunjukkan pentingnya strategi 

inovasi dalam suatu perusahaan, terutama terhadap saingan bisnisnya. Meskipun 

pengeluaran penelitian & pengembangan tidak menjamin perusahaan akan 

berinovasi efektif, namun perusahaan yang mau mengeluarkan sumber dayanya 

untuk penelitian & pengembangan kemungkinan besar sedang mencoba bersaing 

atas dasar inovasi (O’Brien, 2003). penelitian & pengembangan dianggap sebagai 

investasi dalam teknologi baru dan basis pengetahuan yang dapat 

ditransformasikan menjadi metode produksi yang lebih efisien atas sumber daya 

yang tersedia (Tuna et al., 2015). 

Namun demikian, penelitian & pengembangan merupakan proyek yang 

berisiko tinggi (Baysinger & Butler, 1985). Vincente-Lorente (2001) 

mengungkapkan bahwa penelitian & pengembangan merupakan investasi aset tak 

berwujud yang tidak dapat menjamin output yang baik. Risiko itulah yang 

kemudian dikaitkan dengan konflik kepentingan antara manajer, pemegang 

saham, dan pemegang utang. 

 

2.3 Struktur Kepemilikan Saham 

Horvath & Spirollari (2012) mendefinisikan kepemilikan saham board of 

directors sebagai presentase saham biasa yang beredar dan dipegang atau dimiliki 

oleh dewan direksi (board of directors). Sementara itu, kepemilikan institusional 

merujuk pada presentase saham biasa yang dipegang atau dimiliki suatu institusi 
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eksternal tertentu (Agrawal & Knoeber, 1996). Sedangkan Choi et al. (2012) 

mendefinisikan kepemilikan asing sebagai presentase kepemilikan saham oleh 

perusahaan multinasional asing dan institusi keuangan asing. 

Struktur kepemilikan merupakan cara di mana hak kepemilikan (hak 

kontrol dan hak laba residual) didistribusikan dalam perusahaan. Secara 

tradisional, tingkat konsenterasi kepemilikan dianggap sebagai faktor utama 

dalam membentuk struktur kepemilikan perusahaan (Belloc, 2011). Wahyudi dan 

Pawesti (2006) berargumen bahwa struktur kepemilikan dipercaya mampu 

mempengaruhi jalannya suatu perusahaan. Struktur kepemilikan juga menjelaskan 

komitmen pemilik dalam menyelamatkan perusahaan. 

Struktur kepemilikan merupakan variabel yang sering digunakan menjadi 

subjek penelitian. Adanya gagasan terkait pemisahan kepemilikan dari 

pengawasan yang dapat menyebabkan perbedaan kepentingan antara manajer dan 

pemegang saham menyebabkan sejumlah peneliti tertarik melakukan penelitian 

terkait struktur kepemilikan (Craswell, Taylor, & Saywell, 1997). Sebagai bagian 

dari mekanisme monitoring dalam corporate governance (Barnhart dan 

Rosenstein, 1998), struktur kepemilikan juga mampu mengurangi konflik 

kepentingan (Fauzi & Locke, 2012; Baysinger & Butler, 1985). 

Barnhart dan Rosenstein (1998) membagi mekanisme monitoring dalam 

corporate governance ke dalam dua sisi, yaitu internal dan eksternal perusahaan. 

Kepemilikan saham board of directors merupakan mekanisme monitoring internal 

karena saham dimiliki oleh investor berasal dari internal perusahaan. Kepemilikan 
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institusional dan kepemilikan asing dianggap mekanisme eksternal karena 

investor berasal dari luar perusahaan. 

 

2.3 Leverage 

Brigham dan Houston (2009), leverage merujuk pada seberapa jauh 

perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang. Ada kemungkinan untuk 

mendanai perusahaan hanya dengan saham biasa, namun kebanyakan perusahaan 

mendapatkan bagian substansial dari pendanaan melalui utang dan saham 

preferen. 

Terdapat tiga implikasi penting dari leverage menurut Brigham dan 

Houston (2009), yaitu: 

1. Dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham dapat 

mempertahankan kontrol sekaligus membatasi investasi yang mereka 

berikan. 

2. Kreditor akan melihat ekuitas sebagai suatu batas keamanan, yang artinya 

semakin tinggi jumlah modal dari pemegang saham, maka risiko yang 

harus dihadapi kreditor semakin kecil. 

3. Apabila perusahaan memperoleh hasil dari investasi yang didanai dengan 

dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, maka 

pengembalian dari modal pemilik akan diperbesar (leveraged). 

Jensen dan Mekling (1976) menunjukan bahwa terdapat biaya agensi yang 

terkait dengan pendanaan utang karena adanya kebutuhan dari pemberi pinjaman 

dalam rangka melindungi kepentingan mereka di perusahaan. Simerly dan Li 
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(2000) berpendapat bahwa peningkatan utang akan membatasi pilihan manajer 

dan akan menghambat pilihan mereka dalam mengelola perusaahaan. Pemegang 

utang cenderung menekankan tujuan jangka pendek perusahaan, yaitu agar 

mereka dapat menerima pembayaran pokok dan bunga yang telah ditentukan 

dalam kontrak. Peningkatan pembiayaan utang atau leverage mungkin 

membahayakan kelangsungan hidup jangka panjang suatu perusahaan (Jensen, 

1986). 

Peningkatan leverage juga akan menurunkan kesediaan manajer untuk 

berinvestasi dalam proyek lebih berisiko, namun menguntungkan (Balakrishnan & 

Fox, 1993), seperti penelitian & pengembangan yang merupakan salah satu 

proyek berisiko tinggi (Baysinger & Butler, 1985). O’Brien (2003) berpendapat 

bahwa apabila perusahaan ingin berkompetisi bersaing atas dasar inovasi, maka 

harus memiliki leverage yang rendah. Alasannya, semakin rendah leverage, maka 

akan membantu mempertahankan posisi kompetitif perusahaan yang berdasarkan 

inovasi untuk memastikan: (1) keberlangsungan, bahwa investasi penelitian & 

pengembangan tidak akan terganggu; (2) bahwa ketersediaan dana cukup ketika 

peluncuran produk baru dibutuhkan; dan (3) bahwa perusahaan dapat memperluas 

basis pengetahuan mereka melalui akuisisi ketika berpotensi menguntungkan. 

 

2.4 Model Penelitian Terdahulu 

Ketidakmampuan kepemilikan institusional dan kepemilikan asing dalam 

mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham diduga 

menjadi gambaran mengapa kepemilikan institusional dan kepemilikan asing 
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tidak berpengaruh terhadap intensitas penelitian & pengembangan. Penelitian & 

pengembangan merupakan proyek yang berisiko tinggi, sehingga manajer 

mungkin kurang tertarik melaksanakannya karena alasan keamanan kerja yang 

diungkapkan Baysinger dan Butler (1985). Selain itu, mungkin ada faktor lain 

yang menjadi pertimbangan investor dalam menyetujui proyek penelitian & 

pengembangan, sehingga struktur kepemilikan saham tidak secara langsung 

berpengaruh terhadap intensitas penelitian & pengembangan.   

Tingkat leverage belum mampu mempengaruhi pemegang saham 

Institusional dan board of directors agar mendorong manajer untuk meningkatkan 

intensitas penelitian & pengembangan. Leverage tidak mampu memoderasi 

pengaruh kepemilikan saham board of directors dan kepemilikan institusional 

terhadap intensitas penelitian & pengembangan juga mungkin masih dikaitkan 

dengan konflik kepentingan, di mana pemegang saham institusi belum mampu 

mengurangi konflik kepentingan. Selain itu, tingkat kepemilikan saham board of 

directors di Indonesia yang masih rendah menyebabkan mereka lebih tertarik 

bertindak sebagai manajer murni yang terkait dengan keamanan kerja. Berbeda 

dengan kepemilikan saham board of directors dan kepemilikan institusional, 

leverage memperlemah pengaruh kepemilikan asing terhadap intensitas penelitian 

& pengembangan. 

Hasil penelitian Wiranata dan Nugrahanti (2013), kepemilikan asing 

dianggap memiliki sistem manajemen, inovasi, dan teknologi yang memadai. Di 

sisi lain, hasil ini juga mendukung argumen Balakrishnan dan Fox (1993) bahwa 

semakin tinggi tingkat utang maka akan mengurangi kesediaan manajer untuk 
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berinvestasi dalam proyek lebih berisiko yang sebetulnya menguntungkan dan 

argumen Simerly dan Li (2000) bahwa peningkatan utang akan membatasi dan 

menghambat pilihan manajer dalam mengelola perusaahaan. penelitian & 

pengembangan sendiri merupakan proyek berisiko tinggi meski mendapat 

tuntutan dari pemegang saham asing, namun manajer perlu mempertimbangkan 

hal lain untuk menyetujuinya, salah satu pertimbangannya yaitu keadaan leverage 

perusahaan. 

Baysinger et al. (1991) dan Kor (2006) melakukan penelitian mengenai 

hubungan antara kepemilikan saham board of directors dan intensitas penelitian 

& pengembangan. Kedua penelitian tersebut menghasilkan temuan yang serupa, 

yaitu kepemilikan saham board of directors berpengaruh langsung pada intensitas 

penelitian & pengembangan (Kor, 2006) dan merupakan pengaruh yang positif 

(Baysinger et al., 1991). 

Berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, Choi et al. (2012) 

menemukan bahwa kepemilikan saham insiders tidak berpengaruh pada penelitian 

& pengembangan. Selain menemukan tidak adanya pengaruh insiders ownership 

terhadap penelitian & pengembangan, Choi et al. (2012) juga menemukan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap intensitas penelitian & 

pengembangan perusahaan. Sementara Lee (2012) menemukan pengaruh negatif 

antara kepemilikan institusional dengan intensitas penelitian & pengembangan, 

sedangkan penelitian sebelumnya oleh Graves (1988) dan Graves (1990) 

menemukan bahwa tidak ada pengaruh kepemilikan institutional dan investasi 

R&D. 
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Di sisi lain, Love, Ashcroft, dan Dunlop (1996) dan Lee (2012) 

menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif intentitas penelitian & 

pengembangan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Kwon dan Park (2013) 

menemukan pengaruh negatif antara kepemilikan asing dengan intensitas 

penelitian & pengembangan. Sementara itu, Choi et al. (2012) menemukan bahwa 

kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap intensitas penelitian & 

pengembangan. 

Frasti (2016) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang terdaftar di 

bursa efek indonesia untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan saham 

terhadap intensitas penelitian & pengembangan dengan leverage sebagai variabel 

moderasinya. 

Frasti (2016) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan saham tidak 

berpengaruh secara langsung terhadap intensitas penelitian & pengembangan. 

Kepemilikan saham board of directors yang sangat rendah, yaitu hanya sebesar 

1,23% diduga menjadi penyebab tidak adanya pengaruh kepemilikan saham board 

of directors terhadap intensitas penelitian & pengembangan. Tingkat kepemilikan 

yang rendah dan risiko yang tinggi dari penelitian & pengembangan menyebabkan 

manajer cenderung tetap menjalankan fungsinya sebagai manajer murni, yang 

akan menjalankan bisnis untuk menjamin keamanan kerja. 
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2.5 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.5.1 Kepemilikan Saham Board of Directors terhadap Intensitas Penelitian 

& Pengembangan 

Fauzi dan Locke (2012) menyatakan bahwa manajer memiliki kewenangan 

mengusulkan dan mengimplementasikan strategi utama perusahaan, namun hal itu 

belum tentu disetujui oleh pemegang saham. Penelitian & pengembangan sebagai 

salah satu keputusan strategis yang menyebabkan konflik kepentingan antara 

manajer selaku agen dan pemegang saham selaku prinsipal dalam perusahaan 

(Baysinger et al., 1991). 

Ketika board of directors peduli terhadap perusahaan, pemegang saham 

akan bersedia menempatkan dana mereka pada risiko di bawah pengawasan 

manajer (Baysinger & Butler, 1985). Sebagai bagian dari manajer puncak, 

kewenangan board of directors untuk membuat pilihan strategi penelitian & 

pengembangan sangat relevan karena mereka memiliki akses ke sumber daya 

perusahaan (Kor, 2006). Apabila board of directors memiliki saham di 

perusahaan, maka ia akan bersedia menempatkan dana mereka pada proyek yang 

berisiko seperti penelitian & pengembangan. Hal tersebut mendukung temuan dari 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa representasi yang tinggi dari 

insider board of directors berpengaruh positif terhadap intensitas penelitian & 

pengembangan (Baysinger et al., 1991; Kor, 2006). 
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2.5.2 Kepemilikan Institusional terhadap Intensitas Penelitian & 

Pengembangan 

Kepemilikan institusional merupakan salah satu dari mekanisme corporate 

governance, yaitu fungsi monitoring eksternal (Barnhart dan Rosenstein, 1998) 

yang dapat mengurangi biaya agensi (Moh’d, Perry, & Rimbey 1998). Perilaku 

opportunistic manajer juga dapat berkurang karena cenderung tingginya tingkat 

kepemilikan saham oleh institusi (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Melalui fungsi 

monitoring dari corporate governance, manajer diharapkan dapat bertindak demi 

kepentingan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas (Haat et al., 

2008). Choi et al. (2011) dan Choi et al. (2012) juga menemukan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap inovasi perusahaan yang 

tergambarkan melalui intentitas penelitian & pengembangan. 

 

2.5.3 Kepemilikan Asing terhadap Intensitas Penelitian & Pengembangan 

Pihak asing dianggap memiliki sistem manajemen, inovasi, dan teknologi 

yang memadai, sehingga ketika pihak asing memiliki saham dalam suatu 

perusahaan (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Selain itu, kepemilikan asing juga 

merupakan mekanisme monitoring eksternal dalam corporate governance yang 

artinya pihak asing yang punya kepemilikan saham dapat mengawasi kinerja 

manajer agar sesuai dengan kepentingan pemegang saham. 

Hal itu didukung oleh temuan penelitian Love et al. (1996) dan Choi et al. 

(2012) yang menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif intentitas 

penelitian & pengembangan. Logikanya, semakin tinggi kepemilikan asing, maka 
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akan pihak asing tersebut akan mendorong perusahaan melakukan inovasi yang 

artinya akan meningkatkan intensitas penelitian & pengembangan. 

 

2.6 Model Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Frasti (2016). Model 

penelitian yang digambarkan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel berikut ini 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model penelitian analisis pengaruh kepemilikan saham 

terhadap intensitas penelitian & pengembangan (efek moderasi leverage) 

H1: Kepemilikan saham board of directors berpengaruh positif terhadap 

intensitas penelitian & pengembangan 

H2: Kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap intensitas 

penelitian & pengembangan 

H3: Kepemilikan saham asing berpengaruh positif terhadap intensitas 

penelitian & pengembangan 

H4: Kepemilikan saham board of directors akan meningkatkan intensitas 

penelitian & pengembangan pada saat leverage rendah 

Struktur 
Kepemilikan Saham 
1. Kepemilikan 
Saham Board of 
Directors 
2. Kepemilikan 
Institusional 
3. Kepemilikan Asing 

Intesitas 
Penelitian & 

Pengembangan 

Leverage 
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H5: Kepemilikan institusional akan meningkatkan intensitas penelitian & 

pengembangan pada saat leverage rendah 

H6: Kepemilikan asing akan meningkatkan intensitas penelitian & 

pengembangan pada saat leverage rendah 
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