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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

       Perekonomian global di Indonesia yang saat ini terjadi menimbulkan 

persaingan bebas antar perusahaan-perusahaan. Setiap perusahaan yang 

mampu bersaing dengan perusahaan lainnya dalam persaingan bebas adalah 

perusahaan yang memiliki tujuan dalam mendirikan perusahaan. Suatu 

perusahaan memiliki tujuan yang jelas dipandang mampu menghadapi 

persaingan bebas yang akan datang.

        Tujuan normatif tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai 

perusahaan atau kekayaan bagi pemegang saham. Pada perusahaan go 

public memaksimalkan nilai perusahaan tercermin pada harga pasar saham 

perusahaan yang bersangkutan di pasar modal (Sudana, 2011:8).

       Mencapai tujuan perusahaan dapat dilakukan dengan menjalankan 

fungsi-fungsinya dengan baik. Ada tiga fungsi utama dalam manajemen 

keuangan yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan dan keputusan 

pengelolaan aset. Keputusan investasi diartikan penanaman modal 

perusahaan, sedangkan keputusan pendanaan dalam hal ini berkaitan dengan 

penetapan penggunaan sumber dana (Martono dan Harjito, 2004:4).

       Peningkatan nilai saham juga dapat tercapai apabila ada kerjasama yang 

baik antara manajemen perusahaan dengan pihak lain seperti shareholder 

maupun stakeholder. Namun kenyataan sering terjadi masalah antara 

manajer dengan pemegang saham yang disebut masalah agensi (agency 
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problem) yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antar kedua pihak. 

Dengan adanya agency problem menyebabkan tidak tercapainya 

peningkatan nilai perusahaan ( Sukirni, 2012).

       Berbagai penelitian mengenai nilai perusahaan telah dilakukan. 

Penelitian tentang variabel kepemilikan manajerial diantaranya penelitian 

yang dilakukan Sukirni (2012)  dan Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) 

dengan hasil penelitian kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fanindya dan Nur 

(2013) hasil penelitiannya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.

       Penelitian tentang variabel kepemilikan institusional diantaranya 

penelitian dilakukan oleh Fanindya dan Nur (2013), Wahyuni, Tri Dkk 

(2013), dan Sukirni (2012). Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, Tri 

Dkk (2013) dan Sukirni (2012) dengan hasil penelitian kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) hasil 

penelilitiannya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.

        Penelitian tentang variabel kebijakan dividen diantaranya penelitian 

dilakukan oleh Fanindya dan Nur (2013), Subagyo (2011), dan Wijaya dan 

Wibawa (2010) dengan hasil penelitian kebijakan dividen berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyui, Dkk (2013), Sukirni (2012), dan Sofyaningsih dan Hardiningsih 



3

(2011) hasil penelilitiannya kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan.      

        Penelitian tentang variabel kebijakan hutang diantaranya penelitian 

dilakukan oleh Wahyui, Dkk (2013), Sukirni (2012), dan Wijaya dan 

Wibawa (2010) dengan hasil penelitian kebijakan hutang berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Fanindya dan Nur (2013) dan Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) hasil 

penelilitiannya kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.

        Penelitian tentang variabel manajemen laba diantaranya penelitian 

dilakukan oleh Ferdawati (2009) dengan hasil penelitian manajemen laba 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Darwis (2012) hasil penelilitiannya manjemen laba tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

       Hasil penelitian yang berbeda-beda dari penelitian terdahulu membuat 

penulis ingin melakukan penelitian kembali dan mengembangkan dari 

penelitian Sukirni (2012) dan Darwis (2012) yang peneliti sebelumnya 

melakukan pengamatan pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI 

tahun 2011-2013. Penelitian ini  berbeda dari penelitian sebelumnya dengan 

penambahan satu variabel yaitu manajemen laba. Perbedaan lain adalah 

peneliti menggunakan periode tahun yang berbeda yaitu periode tahun 

2009-2012. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini 

penulis mengambil judul “PENGARUH KEPEMILIKAN 
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MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEBIJAKAN 

DIVIDEN, KEBIJAKAN HUTANG, DAN MANAJEMEN LABA 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN” (Studi Empiris pada Perusahaan 

MANUFAKTUR yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode  2009-

2012)”.

B. Rumusan Masalah

       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap 

nilai perusahaan?

2. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional 

berpengaruh nilai perusahaan?

3. Apakah terdapat pengaruh antara kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan?

4. Apakah terdapat pengaruh antara kebijakan hutang terhadap nilai 

perusahaan?

5. Apakah terdapat pengaruh antara manajemen laba terhadap nilai 

perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

       Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian dalam penelitian ini yaitu:
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1. Untuk membuktikan secara empiris apakah kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2. Untuk membuktikan secara empiris apakah kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

3. Untuk membuktikan secara empiris apakah kebijakan dividen 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

4. Untuk membuktikan secara empiris apakah kebijakan hutang 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

5. Untuk membuktikan secara empiris apakah manajemen laba 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

       Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa dijadikan dasar untuk penyusunan kurikulum 

akuntansi dalam masalah kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kebijakan dividen, kebijakan hutang dan manajemen laba 

terhadap nilai perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak manajemen, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi bagi pihak manajemen dalam mengambil 
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keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan 

kebijakan hutang dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan.

b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi investor 

untuk menambah kajian dan pengetahuan mengenai faktor-faktor 

yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan investasi.  

c. Bagi akademik, penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan 

referensi bagi mahasiswa atau pembaca lain yang berminat untuk 

membahas masalah mengenai keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, kebijakan dividen, kebijakan hutang dan manajemen 

laba serta menambah pengetahuan bagi yang membacanya.

3. Manfaat Kebijakan

Bagi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam 

melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan yang 

telah go public di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

       Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan sistematika agar mempermudah bagi 

pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing 

bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
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Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang 

mendeskripsikan teoritis variabel penelitian yang meliputi nilai 

perusahaan, keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan 

dividen, tingkat suku bunga, penelitian terdahulu, model pemikiran 

dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang populasi dan sampel 

penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

variabel penelitian dan pengukuran, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi gambaran umum analisis data, data, hasil 

analisis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran bagi penelitian berikutnya.


