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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam dunia bisnis persaingan semakin ketat, sehingga mendorong 

perusahaan untuk mampu bersaing meningkatkan nilai perusahaan. Para 

investor akan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang 

menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Maria (2013) dalam Pratama 

(2016) penilaian prestasi perusahaan dapat dilihat dari kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba, karena laba merupakan elemen 

dalam menciptakan nilai perusahaan. Dalam teori struktur modal hal ini 

sangat membantu manajer untuk memahami bagaimana kombinasi modal 

yang dipilih dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Karena keputusan ini 

merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dalam meminimalkan 

biaya modal.  

Dalam mencapai tujuan perusahaan seringkali menimbulkan 

masalah-masalah (agency problem). Agency problem salah satunya dapat 

dipengaruhi oleh struktur kepemilikan institusional dan dewan komisaris. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka digunakan corporate 

governance. Corporate governance yang dapat di proxy kan dengan 

kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris. Kepemilikan 

institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi 

keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian 
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serta institusi lainnya pada akhir tahun. Sedangkan ukuran dewan 

komisaris bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta 

memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. 

Selain struktur modal, struktur kepemilikan institusional 

perusahaan, dan ukuran dewan komisaris keputusan pembagian dividen 

juga merupakan suatu masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan. 

Dividen merupakan alasan bagi investor dalam menanamkan investasinya, 

dimana dividen merupakan pengembalian yang akan diterimanya atas 

investasinya dalam perusahaan. Para investor memiliki tujuan utama untuk 

meningkatkan kesejahteraan dengan mengharapkan pengembalian dalam 

bentuk dividen, sedangkan perusahaan mengharapkan pertumbuhan secara 

terus menerus untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sekaligus 

memberikan kesejahteraan kepada para pemegang sahamnya, sehingga 

kebijakan dividen penting untuk memenuhi harapan pemegang saham 

terhadap dividen dengan tidak menghambat pertumbuhan perusahaan 

disisi yang lainnya  Wijaya dan Bandi, 2010 dalam Fenandar (2012). 

Ukuran perusahaan (size) juga menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan 

besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dengan melihat dari total aset 

perusahaan tersebut. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi 

kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai 

situasi yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu nilai perusahaan yang 

baik dapat dilihat dari ukuran perusaahaan tersebut. 
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Perusahaan farmasi atau perusahaan obat-obatan adalah perusahaan 

bisnis komersial yang fokus dalam meneliti, mengembangkan dan 

mendistribusikan obat, terutama dalam hal kesehatan. Bila dilihat secara 

global, perusahaan farmasi merupakan perusahaan yang memiliki pasar 

yang besar. Pasar farmasi Indonesia tahun 2015 tumbuh 11,8% menjadi 

US$ 4,6 miliar atau setara Rp 56 triliun dibanding tahun lalu, menurut 

International Pharaceutical Manufacture Group (IPMG, 2015). Perkiraan 

nilai pasar mencerminkan belanja farmasi sebesar (US$ 19 per kapita per 

tahun, dengan perusahaan nasional menguasai 70% pasar. Tahun 2016 

penjualan industri farmasi diperkirakan mencapai Rp 62 triliun dan akan 

naik sampai Rp 72 trilium.  Hal ini menandakan perusahaan farmasi 

merupakan industri yang besar dan terus berkembang. Maka, dengan 

demikian perusahaan farmasi harus dapat mempertahankan kesuksesan ini. 

Dalam mencapai kesuksesannya terdapat masalah yang akan timbul 

sehingga mempengaruhi dari nilai perusahaan. Oleh karena itu, penting 

untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

sehingga perusahaan dapat mempersiapkan strategi untuk mengatasi 

masalah tersebut.  

Studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan 

telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu misalnya pada penelitian 

Abidin,Yusniar, dan Ziyad (2014) yang meneliti tentang pengaruh struktur 

modal, kebijakan dividen, dan size terhadap nilai perusahaan, selanjutnya 

pada penelitian yang dilakukan Dewi, Handayani, dan Nuzula (2014) yang 

meneliti tentang pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Obat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
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didalam penelitian tersebut mereka terlalu sedikit menggunakan variabel-

variabel yang mempengaruhi perusahaan. Tetapi di dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan lebih dari tiga variabel yaitu struktur modal, dewan 

komisaris, kepemilikan institusional, kebijakan dividen dan ukuran 

perusahaan. Hal ini diharapkan akan memberikan hasil penelitian yang 

lebih signifikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan.  

Dalam penelitian ini peneliti memilih perusahaan farmasi untuk 

dijadikan objek penelitian karena perusahaan farmasi merupakan industri 

yang besar dan terus berkembang. Maka, dalam latar belakang tersebut 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

PENGARUH STRUKTUR MODAL, DEWAN KOMISARIS 

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEBIJAKAN DIVIDEN, DAN 

UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

FARMASI YANG TERDAFTAR DI BEI” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan farmasi 

yang terdaftar di BEI? 

2. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap nilai 

perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI? 
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3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI? 

4. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

farmasi yang terdaftar di BEI? 

5. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

farmasi yang terdaftar di BEI? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 

farmasi yang terdaftar di BEI. 

2. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap nilai 

perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI. 

3. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI. 

4. Menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

farmasi yang terdaftar di BEI. 

5. Menganalisis pengaruh ukuran terhadap nilai perusahaan farmasi yang 

terdaftar di BEI. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah  :  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi atau masukan bagi penelitian selanjutnya khususnya 
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untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strktur modal, ukuran 

dewan komisaris, kepemilikan institusional, kebijakan deviden, dan 

ukuran perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan khususnya 

pada perusahaan faramasi yang terdaftar di BEI. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis (policy), penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi  manajemen perusahaan, investor, regulator, dan peneliti 

selanjutnya mengenai informasi apakah terdapat hubungan antara 

struktur modal, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, 

kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

khususnya pada perusahaan farmasi. Selanjutnya hasil  penelitian ini 

diharapkan menjadi acuan bagi penelitian yang akan datang. 

 

E. Sistematika Penulisan  

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 

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tinjauan masalah, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini berisi pembahasan tentang landasan teori yang 

mendiskripsikan teoritis variabel penelitian yang meliputi nilai 

perusahaan, struktur modal, ukuran dewan komisaris kepemilikan 

institusioanal, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, penelitian 

terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan membahas populasi dan sampel penelitian, 

data dan sumber data,metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum analisis data, hasil 

analisis data dan pembahasan hasil penelitian.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran bagi penelitian berik 


