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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam jangka panjang, tujuan perusahaan adalah mengoptimalkan 

nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin 

sejahtera pula pemiliknya. Nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar 

sahamnya (Fama, 1978). Jensen (2001) menjelaskan bahwa untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan tidak hanya nilai ekuitas saja yang harus 

diperhatikan, tetapi juga semua klaim keuangan seperti hutang, warran, 

maupun saham preferen. 

Manajer perusahaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan melalui implementasi keputusan keuangan yang terdiri dari 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Oleh sebab 

itu, dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat. 

Keputusan investasi mencakup pengalokasian dana, baik dana yang 

berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan pada berbagai 

bentuk investasi. Gitman (2000) dan  Brealy dan Myers (2000) dalam 

Haruman (2008) menyatakan bahwa keputusan investasi sangat penting 

karena akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan dan 

merupakan inti dari seluruh analisis keuangan. Menurut Jensen dan Meckling 

(1976) menyatakan  bahwa keputusan investasi dapat berperan sebagai 

mekanisme transmisi antara kepemilikan dan nilai perusahaan.   
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Implementasi keputusan  investasi sangat dipengaruhi oleh 

ketersediaan dana dalam perusahaan yang berasal dari  sumber pendanaan 

internal (internal financing) dan sumber pendanaan eksternal (external 

financing).  Dengan memperhatikan sumber-sumber pembiayaan, perusahaan 

memiliki beberapa alternatif pembiayaan untuk menentukan struktur modal 

yang tepat bagi perusahaan. Dalam perspektif manajerial,  keputusan struktur 

modal tidak hanya menentukan komposisi sumber internal dengan eksternal, 

tetapi keinginan dan pilihan yang hendak dicapai seorang manajer pun dapat 

menjadi pertimbangan di dalam menentukan keputusan tersebut. Jadi, inti dari 

fungsi pendanaan ini adalah bagaimana perusahaan menentukan sumber dana 

yang optimal untuk mendanai berbagai alternatif investasi sehingga dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. 

Meningkatnya nilai perusahaan dapat menarik minat para investor 

untuk menanamkan modalnya.  Bagi investor yang tertarik untuk berinvestasi 

tentunya tingkat return atau keuntungan yang akan diperoleh dari investasi 

yang ditanamkannya berupa capital gain dan dividen yang merupakan bagian 

keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham. Dalam hal ini 

manajer harus memutuskan apakah laba yang diperoleh perusahaan selama 

satu periode akan dibagikan seluruhnya atau hanya sebagian yang dibagikan 

sebagai dividen dan sisanya ditahan perusahaan atau biasa disebut laba 

ditahan (retained earning).  Pembagian dividen sebagian besar dipengaruhi 

oleh perilaku investor yang umumnya lebih memilih pembagian dividen yang 

tinggi sehingga mengakibatkan retained earning menjadi rendah.  Dalam 
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kondisi informasi yang tidak seimbang (asymmetric information), para 

manajer dapat menggunakan strategi dalam kebijakan dividen untuk 

menangkal isu-isu yang tidak diharapkan oleh perusahaan-perusahaan di 

masa yang akan datang. Dividen nampaknya memiliki atau mengandung 

informasi (informational content of dividend) sebagai syarat akan prospek 

perusahaan (Rozeff, 1982). 

Menurut Rozeff (1982) dan Easterbrook (1984) bahwa dividen dapat 

digunakan untuk mengurangi equity agency cost yang timbul dari adanya 

perbedaan kepentingan di dalam perusahaan. Perbedaan kepentingan di dalam 

perusahaan yang dimaksud adalah perbedaan kepentingan antara manajer 

sebagai pengelola perusahaan (agent) dengan pemegang saham sebagai 

pemilik (owners).  Tidak jarang pihak manajemen perusahaan mempunyai 

tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama perusahaan. 

Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan timbulnya konflik yang 

biasa disebut sebagai konflik keagenan (agency conflict). Perbedaan tersebut 

terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya 

pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena 

apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan 

sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan dividen yang 

akan diterima pemegang saham.  Pengaruh dari konflik antara pemilik 

(owners) dan manajer ini akan menyebabkan menurunnya nilai perusahaan, 

kerugian inilah yang merupakan agency cost equity bagi perusahaan (Jensen 

dan Meckling, 1976).  
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Penyatuan kepentingan pemegang saham, debtholders, dan 

manajemen yang notabene merupakan pihak-pihak yang mempunyai 

kepentingan terhadap tujuan perusahaan seringkali menimbulkan masalah-

masalah (agency problem). Agency problem dapat dipengaruhi oleh struktur 

kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional). Struktur 

kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya 

perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam 

mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan. Hal ini 

disebabkan oleh karena adanya kontrol yang mereka miliki (Wahyudi dan 

Pawestri, 2006). 

Penjelasan di atas secara eksplisit menyatakan bahwa karakteristik 

yang umum pada suatu struktur kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi 

pencapaian tujuan perusahaan. Dengan demikian, struktur kepemilikan 

perusahaan pun akan mempengaruhi keputusan keuangan yang terdiri dari 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen.  

Pasar modal Indonesia yang dikatagorikan sebagai pasar modal yang 

sedang tumbuh memiliki potensi yang tinggi untuk memberi kontribusi dalam 

ekonomi Indonesia.  PT. Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu bursa yang 

menjadi acuan pasar modal Indonesia memiliki 424 emiten yang didominasi 

emiten industri manufaktur. Seperti diketahui bahwa krisis ekonomi 

Indonesia berdampak pada nilai fundamental perusahaan, khususnya 

perusahaan yang listing di Pasar Modal.  Krisis yang tejadi awal tahun 1997 

pada dasarnya adalah gagalnya pengelolaan hutang (financing policy) yang 
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berimplikasi pada keputusan investasi (investment policy) dan pembagian 

laba (dividend policy), karena ketiga keputusan tersebut saling berhubungan. 

Fenomena di atas berimplikasi pada kebijakan perusahaan, yaitu sulitnya 

melakukan investasi baru karena perusahaan akan berkonsentrasi menekan 

jumlah hutang.  Selain itu, perusahaan akan sulit menerapkan kebijakan 

dividen karena laba tidak diperoleh atau kecil.  Kondisi ini tentu tidak akan 

memuaskan stakeholders khususnya para  pemegang saham (shareholders) 

sebagai pemilik perusahaan (owners). Ini menyebabkan banyak para 

memegang saham yang juga termasuk dalam jajaran direksi perusahaan 

(managerial ownership) melepas kepemilikannya kepada publik.  Hal 

tersebut dapat dilihat dari gambar managerial ownership yang menunjukkan 

trend menurun, sebaliknya institutional ownership menunjukkan trend yang 

meningkat. Hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi manajemen 

perusahaan agar keputusan keuangan yang diambil bisa meningkatkan kinerja 

perusahaan dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

Penelitian mengenai keputusan keuangan dan nilai perusahaan telah 

banyak dilakukan, diantaranya Hasnawati (2005) dalam Safrida (2008) 

meneliti dengan judul Implikasi Keputusan Keuangan, Pendanaan, dan 

Dividen terhadap Nilai Perusahaan. Penelitiannya bertujuan untuk menguji 

pengaruh keputusan keuangan (keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

dan kebijakan dividen) terhadap nilai perusahaan. Periode penelitiaannya 

adalah tahun 2001 dan diperoleh populasinya adalah 259 perusahaan di 

Jakarta Stock Exchange. Variabel dependennya adalah nilai perusahaan, 
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sedangkan variabel independennya adalah keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, kebijakan dividen. Penelitiannya mengungkap pengaruh secara 

langsung maupun tidak langsung antara variable independen terhadap 

variable dependen, dengan menggunakan Struktural Equation Model (SEM). 

Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial keputusan investasi, pendanaan, 

kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kebijakan 

dividen secara langsung mempengaruhi nilai perusahaan dan secara tidak 

langsung keputusan investasi mempengaruhi nilai perusahaan melalui 

kebijakan dividen dan keputusan pendanaan. 

Wahyudi dan Pawestri (2006) meneliti pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap nilai perusahaan dengan keputusan keuangan sebagai variabel 

intervening. Wahyudi dan Pawestri menggunakan sampel perusahaan yang 

tidak termasuk ke dalam ketegori industri perbankan, institusi kredit, 

sekuritas, dan asuransi dengan periode observasi dari tahun 2002 sampai 

dengan tahun 2003 sebagai pembanding. Sampel terdiri dari perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hasil Penelitian tersebut menemukan 

bahwa: 1) kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap keputusan investasi 

dan kebijakan pendanaan, tetapi tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen, 2) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

pendanaan dan nilai perusahaan, 3) kebijakan pendanaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, tetapi keputusan investasi dan kebijakan dividen 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan 4) kepemilikan manajerial 
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berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap nilai perusahaan 

dengan keputusan keuangan sebagai variabel intervening. 

Haruman (2007) meneliti pengaruh keputusan keuangan dan 

kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Dengan menggunakan 

sampel 94 perusahaan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), hasil penelitian tersebut 

menemukan bahwa keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan kebijakan 

dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Haruman (2008) menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap 

keputusan keuangan dan nilai perusahaan. Dengan menggunakan sampel 94 

perusahaan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), hasil penelitian tersebut menemukan 

bahwa: 1) kepemilikan manajerial, investasi, dan dividend payout ratio (DPR) 

berpengaruh signifikan terhadap debt to equity ratio (DER), 2) kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, debt to equity ratio (DER), dividend 

payout ratio (DPR), profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

investasi, 3) kepemilikan manajerial, debt to equity ratio (DER), dan 

likuiditas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio 

(DPR), 4) kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, investasi, dan 

dividend payout ratio (DPR) berpengaruh signifikan terhadap nilai pasar 

ekuitas, dan 5) kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan 

dividend payout ratio (DPR) berpengaruh signifikan terhadap closing price. 

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh 

struktur kepemilikan terhadap keputusan keuangan dan nilai perusahaan 
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mendorong penulis untuk mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh 

Haruman (2008). Berbeda dengan penelitian Haruman (2008), penelitian ini 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan selama lima tahun, yaitu dari 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. 

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan sebelumnya, maka 

penulis tertarik untuk mengambil judul  “PENGARUH STRUKTUR 

KEPEMILIKAN TERHADAP KEPUTUSAN KEUANGAN DAN NILAI 

PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI 

PERIODE 2005-2009”. 

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap keputusan 

pendanaan? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap keputusan 

pendanaan? 

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap keputusan 

investasi? 

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap keputusan 

investasi? 
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5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen? 

6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen? 

7. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

(market value of equity)? 

8. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

(market value of equity)? 

9. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

(closing price)? 

10. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

(closing price)? 

11. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

(market value of equity)? 

12. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

(closing price)? 

13. Apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

(market value of equity)? 

14. Apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

(closing price)? 

15. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

(market value of equity)? 
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16. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

(closing price)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah  

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari kepemilikan 

manajerial terhadap keputusan pendanaan. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari kepemilikan 

institusional terhadap keputusan pendanaan 

3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari kepemilikan 

manajerial terhadap keputusan investasi. 

4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari kepemilikan 

institusional terhadap keputusan investasi. 

5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari kepemilikan 

manajerial terhadap kebijakan dividen. 

6. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari kepemilikan 

institusional terhadap kebijakan dividen. 

7. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari kepemilikan 

manajerial terhadap nilai perusahaan (market value of equity). 

8. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari kepemilikan 

institusional terhadap nilai perusahaan (market value of equity). 
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9. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari kepemilikan 

manajerial terhadap nilai perusahaan (closing price). 

10. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari kepemilikan 

institusional terhadap nilai perusahaan (closing price). 

11. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari keputusan 

pendanaan terhadap nilai perusahaan (market value of equity). 

12. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari keputusan 

pendanaan terhadap nilai perusahaan (closing price). 

13. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari keputusan 

pendanaan terhadap nilai perusahaan (market value of equity). 

14. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari keputusan 

investasi terhadap nilai perusahaan (closing price). 

15. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari kebijakan 

dividen terhadap nilai perusahaan (market value of equity). 

16. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari kebijakan 

dividen terhadap nilai perusahaan (closing price). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

banyak pihak diantaranya: 

1. Bagi manajemen perusahaan, sebagai salah satu bahan pertimbangan 

dalam penyusunan kebijakan perusahaan agar keputusan keuangan yang 
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diambil bisa meningkatkan kinerja perusahaan dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan nilai perusahaan.   

2. Bagi dunia penelitian dan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat berkontribusi dalam pengembangan teori keagenan, struktur 

kepemilikan dan keputusan keuangan serta pengaruhnya terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik 

mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap keputusan keuangan 

dan nilai perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Bagi investor dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap keputusan keuangan dan nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang go public di Indonesia sehingga investor maupun 

masyarakat dapat membuat keputusan investasi yang tepat. 

4. Bagi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(BAPEPAM-LK), sebagai bahan kajian selaku badan yang kompeten 

dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang telah go public di Indonesia dan lebih tegas dalam 

memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan manipulasi 

data akuntansi. 
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E. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan adalah sebagai 

berikut: 

BAB I     Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II    Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini membahas mengenai deskripsi teoritis variabel 

penelitian yang meliputi teori keagenan, struktur kepemilikan 

(kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional), keputusan 

keuangan (keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan 

kebijakan dividen), nilai perusahaan, penelitian terdahulu, 

perumusan hipotesis, dan kerangka pemikiran. 

BAB III  Metode Penelitian 

Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional 

variabel dan pengukurannya, serta teknik analisis data. 

BAB IV  Analisis Data dan Pembahasan 

Dalam bab ini berisi analisis data, hasil penelitian dan pembuktian 

hipotesis, serta jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah. 

BAB V   Penutup 

Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan, keterbatasan, dan saran.  

 


