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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini terdapat berbagai macam indikator ekonomi yang 

digunakan untuk mengukur kinerja dalam bisnis. Penggunaan indikator 

sebagai alat ukur dari suatu variabel sangat diperlukan, hal ini terkait 

dengan memberikan sarana kemudahan dalam memahami maknanya. 

Tidak mudah memang untuk menentukan suatu indikator sebagai 

pengukur variabel, karena indikator tersebut harus sanggup 

merepresentasikan variabel yang akan diukur secara tepat dan logic, 

sehingga secara ilmiah bisa diterima dan dipertanggungjawabkan 

kebenarannya sebagai indikator yang tepat untuk mengukur variabel. 

Oleh karena itu pendirian sebuah perusahaan memiliki suatu tujuan 

yang jelas. Terdapat beberapa hal yang mengemukakan tentang tujuan 

pendirian suatu perusahaan. Tujuan perusahaan yang pertama adalah untuk 

mencapai suatu keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. 

Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin memakmurkan pemilik 

perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan tujuan perusahaan yang 

ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga 

sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara 

substansial tidak banyak berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin 
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dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan 

yang lainnya. (Harjito,2005) 

Manajer perusahaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan melalui implementasi keputusan keuangan yang terdiri dari 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen. Oleh 

sebab itu, dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan 

tepat, mengingat setiap keputusan keuangan yang diambil akan 

mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan akan berdampak terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan. Keputusan investasi mencakup 

pengalokasian dana, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan 

maupun dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Gitman 

(2000) dan Brealy & Myers (2000) menyatakan bahwa keputusan investasi 

sangat penting karena akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan 

perusahaan dan merupakan inti dari seluruh analisis keuangan. Sedangkan 

menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa keputusan 

investasi dapat berperan sebagai mekanisme transmisi antara kepemilikan 

dan nilai perusahaan. 

Sebab tujuan jangka panjang perusahaan adalah untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan. Karena tingginya nilai perusahaan 

dapat menggambarkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Maka dari itu 

harga saham akan terlihat pada nilai perusahaan. Menurut Jensen (2001) 

dalam Wahyudi (2006), menjelaskan bahwa untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan tidak hanya nilai ekuitas saja yang harus diperhatikan, tetapi 
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juga semua klaim keuangan seperti hutang, waran maupun saham 

preferen. Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan 

dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana 

satu keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan 

keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan. 

Dengan adanya kerja sama antara manajemen perusahaan terhadap 

pihak lain yang meliputi shareholder dan stakeholder dengan membuat 

keputusan-keputusan keuangan, maka peningkatan nilai perusahaan dapat 

tercapai dan dapat memaksimalkan modal kerja yang dimiliki. Karena 

penyatuan kepentingan kedua belah pihak tersebut sering kali 

menimbulkan masalah. Adanya masalah diantara manajer dan pemegang 

saham disebut masalah agensi (agency problem). Adanya agency problem 

tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan keuangan perusahaan, 

yaitu meningkatkan nilai perusahaan dengan cara memaksimumkan 

kekayaan pemegang saham. Hal ini membutuhkan sebuah kontrol dari 

pihak luar dimana peran monitoring dan pengawasan yang baik akan 

mengarahkan tujuan sebagaimana mestinya. (Laila, 2011).  

Kondisi ini tentu tidak akan memuaskan stakeholders khususnya 

para pemegang saham (shareholders) sebagai pemilik perusahaan 

(owners). Ini menyebabkan banyak para memegang saham yang juga 

termasuk dalam jajaran direksi perusahaan (managerial ownership) 

melepas kepemilikannya kepada publik. Hal tersebut dapat dilihat dari 

gambar managerial ownership yang menunjukkan trend menurun, 
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sebaliknya institutional ownership menunjukkan trend yang meningkat. 

Hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi manajemen perusahaan agar 

keputusan keuangan yang diambil bisa meningkatkan kinerja perusahaan 

dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Sehingga penelitian mengenai nilai perusahaan beberapa kali 

dilakukan. Variabel independen yang dipergunakan meliputi variabel 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan 

publik. Seperti yang di ungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976) bahwa 

Agency conflict muncul akibat adanya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengendalian perusahaan. Dimana dalam teori keagenan dijelaskan 

bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan yakni manajer, 

pemilik perusahaan dan kreditor akan berperilaku, karena pada dasarnya 

mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Ini yang mengakibatkan 

struktur kepemilikan di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari 

perusahaan-perusahaan di Negara lain. Sebagian besar perusahaan di 

Indonesia memiliki kecenderungan terkonsentrasi sehingga pendiri juga 

dapat duduk sebagai dewan direksi atau komisaris, dan selain itu konflik 

keagenan dapat terjadi antara manajer dan pemilik dan juga antara 

pemegang saham mayoritas dan minoritas. 

Selain itu dari beberapa penelitian-penelitian mengenai nilai 

perusahaan di Indonesia hanya mengambil studi kasus pada perusahaan 

manufaktur. Peneliti termotivasi melakukan penelitian ini untuk menguji 

konsistensi hasil penelitian -penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan 
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untuk menganalis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan kepemilikan publik terhadap nilai perusahaan karena 

terdapat sejumlah perbedaan hasil dari variabel-variabel dalam penelitian-

penelitian tersebut.  

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum memutuskan 

bahwa :  

Menetapkan :Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peratutan 

Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good 

Corporate Governance  Bagi Bank Umum. 

Oleh karena itu indikator yang digunakan sebagai pengukur 

variabel harus diuji terlebih dahulu untuk mengetahui ketepatannya. 

Tobin’s q sebagai salah satu indikator pengukur variabel kinerja 

perusahaan dari perspektif investasi telah diuji di berbagai situasi 

manajemen puncak (Wolfe, and Sauaia, 2003) dan Tobin’s q telah 

dibandingkan dengan Altman Z-score sebagai indikator lain yang layak 

untuk dijadikan sebagai indikator pengukur ekonomi perusahaan. 

Para peneliti bermain dalam peran business game, khususnya untuk 

mengetahui seberapa baik yang dapat mereka lakukan dalam 

menggunakan indikator-indikator yang ditujukan untuk mengukur variabel 

tertentu. Hal ini adalah hasil alami dari persaingan lingkungan penelitian 

yang diciptakan melalui simulasi mandiri untuk memperkuat hasil 
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penelitian sebelumnya. Tobin’s q pada akhirnya lebih berarti untuk dapat 

dipertimbangkan sebagai comparative performance perusahaan di dalam 

business games.  

Berdasarkan uraian dari berbagai penelitian yang telah dilakukan 

dan fenomena yang terjadi pada industri manufaktur, penulis ingin 

mengangkat masalah mengenai bagaimana pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap nilai perusahaan. Maka dari itu dengan menggunakan ratio 

Tobin’s q yang berfungsi untuk melengkapi analisis pengaruh struktur 

kepemilikan terhadap nilai perusahaan. Nilai ratio Tobin’s q ini dapat 

memberikan informasi kepada pemilik perusahaan, sehingga pemilik 

perusahaan dapat mengetahui hasil akhir secara langsung. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan yang diprediksi oleh Tobin’s q? 

2. Apakah tedapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan yang diprediksi oleh Tobin’s q? 

3. Apakah terdapat pengaruh kepemilkan public terhadap nilai 

perusahaan yang diprediksi oleh Tobin’s q? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 
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1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan, 

3. Untuk menganalisi pengaruh kepemilikan public terhadap perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Dapat memberikan kontribusi dalam menambah literatur mengenai 

pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang tercantum dalam Bursa Efek Indonesia 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan.  

E. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam menyusun 

karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar bab demi 

bab. Sistematika penulisan ini dimaksukan untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami isi dari penelitian ini. Penelitian ini disusun dalam lima 

bab dengan perincian sebagai berikut : 

BAB IPENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas beberapa hal 

seperti latar belakang masalah,perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat 
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penelitian dan sistematika penulisan secara 

keseluruhan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teoritis 

variabel-variabel yang diteliti, telaah pustaka 

yang berisikan tentang uraian sistematika 

mengenai hasil peneliti terdahulu, kerangka 

teoritik guna untuk menganalisis suatu masalah, 

serta hipotesis yang merupakan perumusan dari 

landasan teori dan merupakan jawaban 

sementara terhadap penelitian. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat penjelasan mengenai gambaran 

teknik yang akan digunakan dalam penelitian. 

Teknik ini meliputi uraian tentang kondisi objek 

dan subyek penelitian, proses penelitian, kondisi 

populasi, penentuan sampel, serta alat yang 

digunakan baik dalam pengumpulan data 

maupun analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang penelitian yang 

meliputi deskriptif objekyang meliputi deskripsi 
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perusahaan, analisis data dan pembahasan hasil 

penelitian. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan atas 

hasil pembahasan analisis data penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang 

bermanfaat untuk peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


