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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan memiliki beberapa tujuan untuk meningkatkan nilai pada 

suatu perusahaan. Nilai perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting 

bagi kelangsungan perusahaan. Nilai tersebut mencerminkan nilai aset yang 

dimiliki perusahaan seperti yang biasa disebut dengan surat-surat berharga 

atau saham perusahaan. Saham itu sendiri merupakan salah satu surat berharga 

yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu, yang berarti semakin tinggi harga 

saham maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang saham. Tujuannya 

adalah untuk meningkatkan nilai pada suatu perusahaan,  kesejahteraan para 

pemegang saham merupakan prioritas utama bagi suatu perusahaan yang go 

public. Prinsip manajemen di dalamnya menetapkan suatu ketentuan yaitu, 

suatu perusahaan baik dalam memperoleh maupun menggunakan dana harus 

didasarkan pada efisiensi dan efektifitas. 

Efisiensi dalam penggunaan dana diartikan dengan, berapapun dana yang 

disimpan dalam aktiva maka dapat digunakan se-efisien mungkin untuk dapat 

menghasilkan tingkat keuntungan investasi yang maksimal. Pengalokasian 

dana tersebut harus se-optimal mungkin didasarkan pada perencanaan yang 

tepat sehingga memperoleh suatu hasil yaitu semakin kecilnya dana yang 

menganggur. Efisiensi penggunaan dana tersebut secara langsung ataupun 

tidak langsung akan tetap menentukan besar kecilnya keuntungan yang 
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diperoleh dari suatu investasi. Manajer keuangan harus bijaksana di dalam 

menjalankan fungsi penggunaan dana yang harus selalu dituntut untuk 

memperoleh alternatif investasi yang kemudian dianalisis dan hasil dari 

analisis tersebut harus dapat diambil keputusan untuk memilih alternatif mana 

yang akan dipilih. Manajer harus dapat menentukan keputusan investasi 

dengan benar. 

Pemegang saham akan memperoleh tingginya suatu tingkat keuntungan, 

yaitu berupa dividen yang dapat dilihat langsung dari harga saham yang 

semakin melambung, karena harga saham dapat menjadi tolak ukur dalam 

menjaga kejayaan dan kekayaan dari para pemilik saham (shareholder). 

Tujuan memaksimumkan tingkat kejayaan dari para pemegang saham bisa 

dilihat dari nilai sekarang atau present value yang menunjukkan semakin 

tinggi dan diharapkan tersebut dapat diperoleh di masa depan. Banyak 

penelitian terdahulu yang meneliti tentang bagaimana pengaruh antara 

kepemilikan keluarga dengan nilai perusahaan, salah satunya yaitu oleh 

Anderson and Reeb (2003) yang menemukan bahwa kepemilikan keluarga 

dapat memfasilitasi operasi dan menambah nilai dari perusahaan sebagai 

pemegang saham mayoritas yang didorong untuk mengurangi pengambil 

ahlian dari pihak manajer. Keuntungan yang lain  diberikan dari kehadiran 

anggota keluarga dalam perusahaan keluarga yang dapat mengurangi kerugian 

yang terjadi sewaktu-waktu, yaitu dapat mengurangi agency problem yang 

terjadi daripada mengganggu dalam suatu pengambilan keputusan yang baik 

dan efisien. 
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Setiap perusahaan pada prinsipnya pasti membutuhkan modal dalam 

melaksanakan kegiatannya, baik untuk memenuhi kebutuhan investasi jangka 

panjang ataupun kegiatan operasional perusahaan pada kesehariannya. Modal 

merupakan alat yang sangat penting bagi kelancaran kegiatan operasional 

suatu perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan terdiri dari beberapa hal, 

yaitu: (1) kepemilikan managerial dan (2) kepemilikan institutional. Menurut 

teori keagenan struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk 

mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham 

(Faisal, 2005). Kepemilikan saham manajerial memilikiketerkaitan terhadap 

tingkat leverage,dalamhal ini akan dijelaskan tentang meningkatnya 

kepemilikan manajerial yang akan diikuti dengan menurunnya leverage 

(utang). Kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain pengungkapan laporan keuangan serta terkonsentrasi kepemilikan dan  

manipulasi laba. 

Kepemilikan saham manajerial yang besar menyebabkan para manajer 

dapat mengambil posisi utama dalam perusahaan untuk mengontrol suatu 

keputusan leverage. Kepemilikan manajerial juga mempunyai pengaruh 

sepenuhnya terhadap dividen perusahaan, terbukti dengan meningkatnya 

kepemilikan saham manajeral maka akan diikuti juga oleh menurunnya tingkat 

pembayaran dividen. Besarnya pembayaran dividen yang rendah itu berarti 

perusahaan akan dapat menetapkan tingkat dividen yang membuat manajemen 

membiayai investasi yang diharapkan. Kepemilikan saham manajerial yang 

begitu besar memungkinkan para manajer untuk dapat mengontrol kebijakan 
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dividen. Kepemilikan saham institusional juga memiliki pengaruh yang positif 

pada tingkat leverage, maksudnya yaituleverage akan meningkat apabila 

kepemilikan institusionalnya tinggi. Pengendali kepemilikan mempunyai 

pengaruh yang positif dan kuat terhadap market return dan profitability. 

Pengendali kepemilikan keluarga memiliki hubungan yang baik dengan 

kinerja perusahaan, itu berarti menunjukkan semakin tinggi adanya 

pengendalian yang dilakukan oleh suatu kepemilikan keluarga akan berakibat 

pada meningkatnya kinerja perusahaan. 

Teori struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penentuan keputusan pendanaan bagi perusahaan yang berhubungan dengan 

penentuan terhadap struktur modal, manajer tetap berhati-hati karena 

keputusan ini dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan itu sendiri yang 

pada akhirnya berpengaruh terhadap perolehan tujuan untuk memaksimalkan 

kejayaan para pemegang saham. Keputusan pendanaan ini berkaitan dengan 

kebijakan manajer dalam menentukan proporsi yang tepat antara jumlah 

hutang dengan jumlah modal sendiri di dalam perusahaan sehingga dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan (Rustendi dan Jimmi, 2008). Struktur modal 

merupakan masalah yang utama bagi perusahaan karena positif negatifnya 

struktur modal akan mempunyai dampak langsung terhadap posisi financial 

perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Fachrudin (2011) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dianggap 

mampu mempengaruhi kinerja perusahaan yang besar dan dapat menurunkan 

agency cost (membutuhkan sedikit discretonary expense). Perusahaan yang 
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mempunyai ukuran lebih besar cenderung menarik perhatian dan 

kemungkinan berada dalam observasi publik yang lebih besar pula. Semakin 

banyak karyawan yang telah bekerja pada perusahaan besar, akan 

menyebabkan pemerintah memberikan pengawasan yang lebih. Pemerintah 

bertanggungjawab melindungi para pekerja dan menyoroti masalah sosial 

yang terjadi di dalam perusahaan (Firth et al. 2008). Setiap perusahaan di 

haruskan  membuat laporan keuangan tahunan yang telah di tetapkan sebagai 

sarana pertanggungjawaban. Laporan keuangan tersebut merupakan 

mekanisme yang utama bagi para manajer untuk berkomunikasi dengan 

investor dari luar. 

Struktur permodalan banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-

faktor khusus yang dapat mempengaruhi struktur modal itu sendiri secara 

langsung. Brigham dan Hounston (2001) dalam Prabansari dan Kusuma 

(2005) mengatakan bahwa keputusan struktur modal secara langsung juga 

berpengaruh terhadap besar kecilnya risiko yang ditanggung pemegang saham 

serta besarnya tingkat pengembalian tingkat keuntungan yang diharapkan. 

Semua struktur modal bersifat baik, tetapi apabila dengan merubah struktur 

modal ternyata nilai perusahaan berubah, maka akan diperoleh struktur modal 

yang paling baik. Struktur modal yang dapat memaksimumkan nilai 

perusahaan, atau harga saham adalah struktur modal yang terbaik (Husnan, 

1994). Beberapa penelitian sudah dilakukan untuk menganalisis faktor yang 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan serta hasil penelitiannya ada yang 

sejalan dan ada juga yang berlawanan. Motivasi dalam penelitian ini yaitu 
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untuk menguji kembali pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Alasan memilih 

perusahaan Real Estate and property karena di Indonesia ini, prospek dalam 

hal Real estate and property sangat baik, karena perkembangannya sangat 

pesat misal pada pembangunan jalan, gedung, perkantoran dan lainnya 

sehingga itu semua menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan 

dananya ke dalam Perusahaan sektor real estate and property. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN dan 

STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi pada 

Perusahaan Real Estate and property yang Listing di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2010-2014)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan hal-

hal sebagai berikut : 

1. Apakah Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

(Studi pada Perusahaan Real Estate and Property di Bursa Efek Indonesia 

2010-2014)? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

(Studi pada Perusahaan Real Estate and Propertydi Bursa Efek Indonesia 

2010-2014)? 
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3. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Studi pada 

Perusahaan Real Estate and Property di Bursa Efek Indonesia 2010-

2014)? 

4. Apakah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Struktur 

Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

(Studi pada Perusahaan Real Estate and Property di Bursa Efek Indonesia 

2010-2014)? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisa pengaruh kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan (Studi pada Perusahaan Real Estate and Property  di Bursa 

Efek Indonesia 2010-2014). 

2. Menganalisa pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan (Studi pada Perusahaan Real Estate and Property di 

Bursa Efek Indonesia 2010-2014). 

3. Menganalisa pengaruh struktur modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan (Studi pada Perusahaan Real Estate and Property di Bursa 

Efek Indonesia 2010-2014). 

4. Menganalisa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan 

struktur modal secara simultan  berpengaruh signifikan terhadap nilai 
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perusahaan (Studi pada Perusahaan Real Estate and Property di Bursa 

Efek Indonesia 2010-2014). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis antara lain: 

1. Bagi Perusahaan Real Estate and Property 

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan 

pertimbangan oleh perusahaan Real Estate and Property yang listing di 

BEI tentang baik atau buruknya nilai suatu perusahaan. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sarana 

pemikiran dalam rangka memperbanyak ilmu pengetahuan dibidang 

ekonomi manajemen dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan 

terhadap kondisi riil lapangan terkait dengan disiplin ilmu manajemen 

yaitu tentang struktur kepemilikan dan struktur modal khususnya pada 

perusahaan Real Estate and Property yang listing di BEI. 

3. Bagi Dunia Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya 

sehingga dapat memotivasi bagi peneliti yang selanjutnya khususnya 

mengenai penggunaan struktur modal dan nilai perusahaan mendapat 

informasi dalam membuat keputusan. 
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4. Bagi Investor 

Hasil analisis dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para investor 

untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai 

perusahaan, serta menjadi bahan bagi para investor untuk memilih 

perusahaan Real Estate and Property yang cocok  sesuai dengan yang 

diinginkan para investor untuk berinvestasi. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika pada penulisan ini dibuat agar dapat mempermudah penulis 

untuk penyusunan skripsi ini serta dapat memberi penjelasan kepada pembaca 

secara garis besar penelitian ini bahwa akan dijabarkan dalam lima bab dengan 

sitematika sebagai berikut: 

BAB I      : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran umum permasalahan yang akan diangkat 

dan ringkasan dari keseluruhan penelitian. Bab ini menjelaskan 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II    :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tinjaun teori. Tinjaun teori yang dikemukakan 

dalam bab ini antara lain yaitu struktur modal, struktur 

kepemilikan dan nilai perusahaan, serta beberapa penelitian 

terdahulu yang mendukung dalam penulisan penelitian ini. Selain 
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itu dalam bab ini juga berisi kerangka pemikiran dan hipotesis 

dari penelitian yang dilakukan. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis penelitian yang akan digunakan, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, data dan sumber data yang 

akan diambil, metode pengumpulan data, desain pengambilan 

sampel yang akan digunakan serta metode analisis data. 

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi sejarah singkat perusahaan, karakteristik responden 

serta menampilkan hasil keseluruhan dari variabel dan hipotesis 

penelitian yang telah diuji dan disertai dengan pembahasannya. 

BAB V  :  PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan hasil 

penelitian, memaparkan juga keterbatasan dalam penelitian serta 

berisi saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar lebih 

mengembangkan penelitiannya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  


