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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Setiap perusahaan harus memiliki visi dan tujuan yang jelas untuk  

mampu bertahan dalam segala kondisi. Salah satu tujuan utama suatu 

perusahaan adalah mendapatkan profit yang maksimal sehingga nilai 

perusahaan yang direfleksikan dengan harga sahamnya di pasar modal akan 

meningkat. Memaksimalkan nilai perusahaan merupakan salah satu cara 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. 

       Peningkatan nilai perusahaan dapat tercapai apabila ada kerja sama 

antara manajemen perusahaan dengan pihak lain yang meliputi shareholder 

maupun stakeholder dalam membuat keputusan keuangan dengan tujuan 

memaksimumkan modal kerja yang dimiliki. Struktur kepemilikan saham 

dalam perusahaan merupakan perbandingan dari masing-masing jumlah 

pemilik saham dalam suatu perusahaan. Saham dalam perusahaan dapat 

dimiliki oleh pihak baik secara publik, institusional, maupun dalam 

perusahaan bersangkutan atau manajerial. 

       Kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana manajer mengambil 

bagian dalam struktur modal perusahaan atau manajer tersebut berperan 

ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di perusahaan. Penelitian 

Wida dan Suartana (2014) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut berbeda dengan hasil 

penelitian dari Ikbal dkk (2011), yang meyimpulkan bahwa kepemilikan 
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insider (kepemilikan manajerial) berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

       Struktur kepemilikan lain dalam mekanisme good corporate governance 

adalah kepemilikan institusional, yang diartikan sebagai kepemilikan saham 

perusahaan oleh institusi atau lembaga tertentu (Tarjo, 2008 dalam Wida dan 

Suartana, 2014). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukirni (2012), 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian 

dari Sugiarto (2011), kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 

kebijakan hutang sebagai variabel intervening. 

Upaya peningkatan nilai perusahaan sering kali memiliki kendala 

mengenai permasalahan keagenan, hal tersebut dapat menyebabkan tidak 

tercapainya tujuan perusahaan. Konflik keagenan dapat diminimalisir dengan 

melakukan suatu mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan 

kepentingan-kepentingan terkait. Namun biaya agensi juga akan muncul 

seiring dilakukannya mekanisme tersebut. Menurut Wahidahwati (2002) 

dalam Sugiarto (2011), terdapat beberapa pilihan alternatif untuk biaya 

agensi. Pertama, dalam meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh 

manajemen untuk mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham. 

Kedua, rasio pembayaran dividen dapat ditingkatkan, karena berkurangnya 

aliran kas bebas di perusahaan, manajemen terpaksa mencari pendanaan dari 

luar untuk membiayai investasinya. Ketiga, meningkatkan pendanaan melalui 
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hutang. Dengan meningkatkan hutang sebagai pemborosan yang dilakukan 

oleh manajemen. Terakhir, penggunaan investor  institusional seperti bank, 

perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan kepemilikan oleh institusi lain 

sebagai monitoring agent akan menyebabkan manajer merasa diawasi di 

dalam menentukan kebijakan finansial. 

       Keberhasilan dan kesuksesan suatu perusahaan sangat ditentukan  oleh 

kualitas dari keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer keuangan 

perusahaan (Sari, 2013). Keputusan yang menyangkut investasi akan 

berhubungan dengan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaannya. 

Sumber pendanaan dalam perusahaan dapat diperoleh dari internal berupa 

laba ditahan dan dari eksternal perusahaan berupa hutang atau penerbitan 

saham baru. Suatu kombinasi yang optimal atas penentuan pendanaan sangat 

penting karena dapat meningkatkan nilai perusahaan (Fenandar dan Raharja, 

2012). Dalam penelitian Aprianto dan Arifah (2014), keputusan pendanaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil yang berbeda 

ditunjukkan oleh penelitian Sari (2013) yang menyatakan bahwa keputusan 

pendanaan yang diukur dengan debt equity ratio berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan price book value. 

       Kebijakan dividen adalah suatu hal tidak bisa dipisahkan dengan 

keputusan pendanaan perusahaan. Penetapan kebijakan dividen akan 

berdampak pada risiko perusahaan dan akhirnya mempengaruhi nilai 

perusahaan. Kebijakan dividen merupakan kebijakan manajer keuangan yang 

menyangkut seberapa besar proporsi para pemegang saham akan memperoleh 
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dividen dalam periode tertentu. Menurut penelitian Fenandar dan Raharja 

(2012), kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan penelitian Ananta, Suardikha, dan Ratnadi (2014),  menyatakan 

bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

       Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas terdapat ketidak-

konsistenan hasil dari beberapa penelitian sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian kembali dengan mengambil judul: 

        “PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONAL, KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN 

PENDANAAN, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN” (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015) 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. 

2. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan. 
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3. Menganalisis pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. 

4. Menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian 

       Berdasarkan tujuan di atas, manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Investor dan Calon Investor 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi 

yang dapat digunakan sebagai penilaian mengenai keadaan perusahaan dan 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan 

investasi yang tepat. 

2. Bagi Perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemikiran 

mengenai pentingnya pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan sebagai langkah untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan 

meningkatkan kinerja manajemen untuk kemajuan perusahaan di masa 

yang akan datang serta menyejahterakan para pemegang saham. 

3. Bagi Peneliti 

       Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai 

pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 
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4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

pembaca serta dapat digunakan sebagai referensi maupun bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

E. Sistematika Penulisan 

       Dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian sistematika penulisan yaitu 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini memaparkan mengenai dasar-dasar yang digunakan 

sebagai landasan penelitian yang terdiri dari berbagai literatur yang 

berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan atau 

diteliti oleh peneliti sebelumnya, yang kemudian digunakan sebagai 

acuan dalam pengambilan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan memaparkan tentang variabel penelitian dan 

definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini memaparkan tentang deskripsi objek penelitian, 

analisis data, dan interpretasi hasil. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari 

analisa data, saran, dan keterbatasan dalam penelitian. 


