
 

1 
 

 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan 

sangat pesat. Semakin bertambahnya perusahaan baru dari hari ke hari 

membuat persaingan dunia bisnis di Indonesia menjadi ketat. Perusahaan-

perusahaan yang bergerak di bidang jasa, manufaktur, maupun dagang saling 

bersaing untuk dapat bertahan dan menjadi yang terbaik. Hal ini mendorong 

masing-masing perusahaan untuk melakukan berbagai inovasi dan strategi 

bisnis agar terhindar dari kebangkrutan. 

Tujuan perusahaan didirikan untuk mencapai keuntungan atau laba 

yang sebesar-besarnya dan mengoptimalkan nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan mencerminkan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai 

perusahaan dapat dinilai dari harga sahamnya yang stabil dan mengalami 

kenaikan dalam jangka panjang. Harga saham yang tinggi membuat nilai 

perusahaan juga tinggi. Semakin tinggi nilai perusahaan mengindikasikan 

kemakmuran pemegang saham. Harga saham di pasar modal terbentuk 

berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan penawaran investor, sehingga 

harga saham merupakan fair price yang dapat dijadikan sebagai proksi nilai 

perusahaan (Hasnawati, 2005a dan 2005b). 

Nilai perusahaan ditentukan oleh profitabilitas perusahaan. 

Profitabilitas suatu indikator kinerja yang dilakukan oleh manajemen 
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perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan perusahaan. Laba yang dihasilkan perusahaan berasal 

dari penjualan dan keputusan investasi yang dihasilkan perusahaan. Salah 

satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan adalah laba yang dihasilkan perusahaan ( 

Subramayam 1996, dalam Rahmawati et al. 2007). Profitabilitas yang tinggi 

menunjukkan prospek perusahaan yang bagus sehingga investor akan 

merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat (Sujoko dan 

Soebiantoro, 2007). 

Optimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi 

manajemen keuangan, dimana satu keputusan keuangan yang di ambil akan 

mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai 

perusahaan. Menurut hasnawati (2005b), manajemen keuangan menyangkut 

penyelesaian atas keputusan penting yang diambil perusahaan, antara lain 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Suatu 

kombinasi yang optimal atas ketiganya akan memaksimumkan nilai 

perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan kemakmuran kekayaan 

pemegang saham (Wijaya dan Wibawa, 2010). 

Menurut signaling theory, pengeluaran investasi memberikan sinyal 

positif mengenai pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, 

sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai indikator 

nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Dalam keputusan investasi, 

perusahaan dihadapkan pada keputusan tentang berapa dana yang harus 
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diinvestasikan pada aktiva lancar, aktiva tetap serta pos-pos yang terkait 

dengan aktiva lain-lain perusahaan dan juga menentukan sumber dananya 

tersebut (Purnamasari et al., 2009). Menurut Hasnawati (2005a), masalah 

yang harus dijawab dalam keputusan pendanaan yang dihubungkan dengan 

sumber dana adalah apakah sumber internal atau eksternal. Sumber dana 

internal adalah sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan, contoh 

sumber dana  internal menurut Myers (1984) dalam Ikbal et al. (2011), adalah 

dana yang berasal dari aliran kas, laba ditahan dan depresiasi. Sedangkan 

sumber dana eksternal adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, 

contohnya dana yang diperoleh dari pemilik yaitu modal sendiri dan hutang. 

Dalam melakukan penilaian investor sangat membutuhkan informasi-

informasi berkaitan dengan perusahaan tersebut. Salah satunya informasi 

mengenai kebijakan dividen. Pengumuman dividen seringkali dianggap 

memiliki kandungan informasi apabila pasar bereaksi pada saat pengumuman 

tersebut diterima oleh pasar. Reaksi positif sering kali terjadi apabila 

informasi dalam pengumuman dividen tersebut menimbulkan respon pasar 

atas harapan tingkat keuntungan lebih besar dimasa mendatang. Sebaliknya, 

akan menimbulkan reaksi negatif apabila informasi dalam pengumuman 

dividen tersebut mengundang pesimisme atas prospek pengembangan 

perusahaan dimasa mendatang karena pihak manajer tidak mampu mengelola 

earning bagi kepentingan jangka panjang perusahaan (Midiastuty et al., 

2009). 
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Dalam proses mamaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham (pemilik perusahaan) yang 

sering disebut agency problem. Tidak jarang pihak manajeman yaitu manajer 

perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan 

dengan tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan 

pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang 

saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency 

conflict, hal tersebut terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan  

manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya 

bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan 

dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai 

perusahaan (Jensen dan Meekling, 1976 dalam Restiana, 2011). 

Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut 

dengan masalah keagenan dapat diminimkan dengan suatu mekanisme 

pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut 

sehingga timbul biaya keagenan (agency cost). Ada beberapa alternatif untuk 

menggurangi agency cost, diantaranya dengan adanya kepemilikan saham 

oleh manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional ( Haruman, 2008). 

Menurut Jensen dan Meekling (1976) dalam Restiana (2011), ketika 

kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan 

terjadinya perilaku opportunistik manajer yang meningkat juga. Dengan 

adanya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan maka dipandang 

dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan 
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pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal 

diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai 

pemegang saham. 

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang 

saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi 

mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil 

oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam 

pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan 

manipulasi (Jensen dan Meekling, 1976 dalam Restiana, 2011). 

Wahyudi dan Prawesti (2006), melakukan penelitian tentang implikasi 

struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan keputusan keuangan 

sebagai variabel intervening. Sampel penelitiannya dipilih dengaan metode 

purposive sampling terhadap perusahaan go publikyang terdaftar pada Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) tahun 2003 dengan tahun 2002 sebagai komparasinya, 

kecuali untuk perusahaan perbankkan dan lembaga keuangan lainnya serta 

perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional, 

keputusan investasi, dan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Sementara itu struktur kepemilikan manajerial dan 

keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Wijaya dan Wibawa (2010), melakukan penelitian tentang pengaruh 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap 
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nilai perusahaan. Sampel penelitian ini sebanyak 130 perusahaan manufaktur 

yang membagikan dividen kas dan periode penelitiannya tahun 2006 – 2009. 

Hasil penelitiannya adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 

kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Endraswati (2012), menunjukkan bahawa kepemilikan 

insider, kepemilikan institusional, dan kebijakan hutang berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiyati et al 

(2012), menunjukkan bahwa kebijakan dividen, dan kebijakan hutang 

memiliki berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh yang positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap 

nilai perusahaan membuat penulis untuk mengembangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Wijaya dan Wibawa (2010). Penelitian Wijaya dan Wibawa 

(2010) menggunakan keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan 

dividen, dan nilai perusahaan sebagai variabelnya. Sedangkan pada penelitian 

sekarang ditambahkan variabel independen lainnya yaitu profitabilitas, 

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Periode penelitian 

sebelumnya yang digunakan Wijaya dan Wibawa (2010) yaitu dari tahun 

2006-2009, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan metode 

penelitian dari tahun 2007-2011. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan mengambil judul 

“Pengaruh Keputusan Keuangan dan Struktur Kepemilikan Terhadap 

Nilai Perusahaan (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007-2011)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat perumusan 

masalah yaitu: Apakah keputusan keuangan dan struktur kepemilikan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh keputusan keuangan dan 

struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan, khususnya bagi perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-

2011. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak yang berkepentingan 

dapat mengambil manfaat antara lain: 
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1. Manfaat Teoritis 

Memberikan wawasan yang lebih luas kepada penulis dalam 

memahami dan menganalisis pengaruh keputusan keuangan dan struktur 

kepemilikan terhadap nilai perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

pentingnya keputusan keuangan dan struktur kepemilikan sebagai 

langkah untuk mensejahterakan para pemegang saham dan untuk 

kemajuan perusahaan. 

b. Bagi investor dan calon investor, memberikan informasi yang akan 

digunakan sebagai penelitian terhadap suatu prospek perusahaan di 

masa yang akan datang. 

c. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai 

sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi 

peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang 

sama, dan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya 

mengenai sejauh mana keputusan keuangan dan struktur 

kepemilikan berpengaruh pada nilai perusahaan.  

 

E. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca 
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dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara 

garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian, 

kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis data dan sumber data, populasi dan 

sampel, definisi operasional variabel dan pengukuran, dan metode 

analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil pengumpulan data, statistik diskriptif dan 

pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran yang 

dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. 

 


