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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

        Berdirinya suatu perusahaan harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan 

perusahaan tersebut antara lain mendapat keuntungan yang maksimal, ingin 

memakmurkan pemilik perusahaan dan mengoptimalkan nilai perusahaan 

Cyang dapat dilihat dari harga sahamnya (Dj, 2011). Nilai perusahaan 

mencerminkan nilai saat ini dari pendapatan yang diinginkan dimasa 

mendatang dan indikator bagi pasar dalam menilai perusahaan secara 

keseluruhan (Kusumadilaga, 2010). Melaksanakan fungsi manajemen 

keuangan adalah hal yang wajib dilakukan seorang manajer agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai sesuai tujuan perusahaan. Kombinasi optimal dari 

keputusan manajemen dapat mengoptimalkan nilai perusahaan yang akan 

mempengaruhi kemakmuran pemegang saham (Niake, 2010). Nilai pasar atas 

ekuitas perusahaan yang dikombinasikan dengan nilai pasar hutang adalah nilai 

perusahaan yang merupakan penambahan hutang dari jumlah ekuitas yang 

dapat mencerminkan nilai suatu perusahaan. Dalam penanaman modal para 

investor akan menananamkan modal pada perusahaan yang memiliki profit 

yang relatif tinggi.Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui 

beberapa aspek, salah satunya adalah dengan harga pasar saham perusahaan 

karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor secara 

keseluruhan atas setiap ekuitas yang dimiliki.  
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        Naik turunnya harga saham di pasar modal menjadi sebuah fenomena 

yang menarik untuk dibicarakan berkaitan dengan isu naik turunnya nilai 

perusahaan itu sendiri. Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 

berdampak terhadap pasar modal Indonesia yang tercermin dari terkoreksi 

turunnya harga saham hingga 40–60 persen dari posisi awal tahun 2008 

(Kompas, 25 November 2008), yang disebabkan oleh aksi melepas saham oleh 

investor asing yang membutuhkan likuiditas dan diperparah dengan aksi “ikut-

ikutan” dari investor domestik yang ramai-ramai melepas sahamnya. Kondisi 

tersebut secara harfiah mempengaruhi nilai perusahaan karena nilai perusahaan 

itu sendiri jika diamati melalui kemakmuran pemegang saham yang dapat 

diukur melalui harga saham perusahaan di pasar modal. 

     Dalam konteks agama islam, keputusan investasi yang berarti menunda 

pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, 

mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-

Qur’an seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Yusuf 12: ayat 46-50. 

Allah swt berfirman : 

يقُُُأَيَُّهاُيُوسُفُُ د ِّ َمانُ ُبَقََراتُ َُسْبعُُِّفِّيُأَْفتِّنَاُالص ِّ َجافُ َُسْبعُ ُيَأْكُلُُهنُ ُسِّ ُيَابَِّساتُ َُوأَُخرَُُُخْضرُ ُسُْنبََُلتُ َُوَسْبعُُِّعِّ

عُُُلَعَل ِّي ُُإَِّلىُأَْرجِّ نِّينََُُسْبعَُُتَْزَرعُونَُُقَالَُُ(46)ُيَْعلَُمونَُُلَعَل ُهمُُْالن اسِّ ُُسُْنبُلِّهُُِّفِّيُفَذَُروهَُُُحَصدْتُمُُْفََماُدَأَبًاُسِّ ُإِّّل 

اُقَلِّيًَلُ م  نُُْيَأْتِّيُثُمُ ُ(47)ُتَأْكُلُونَُُمِّ دَاد َُُسْبعُ ُذَلِّكَُُبَْعدُُِّمِّ ُُلَُهنُ ُقَد ْمتُمَُُْماُيَأْكُْلنَُُشِّ اُقَلِّيًَلُُإِّّل  م  نُونَُُمِّ ُ(48)ُتُْحصِّ

نُُْيَأْتِّيُثُمُ  ُرونََُُوفِّيهُُِّاسُُالن ُُيُغَاثُُُفِّيهَُُِّعامُ ُذَلِّكَُُبَْعدُُِّمِّ  49ُ–46ُُ]يوسف:ُ{ُ(49)ُيَْعصِّ

Artinya: 

12:46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru): “Yusuf, hai 

orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi 
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betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang 

kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang 

kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka 

mengetahuinya.” 

12:47. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) 

sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan 

dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 

12:48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang 

menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), 

kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. 

12:49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi 

hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.” (QS Yusuf 

12:46-49.) 

         Investor dapat mempertimbangkan pengukuran kinerja perusahaan yaitu 

melalui rasio Tobin’s Q. Rasio Tobin’s Q merupakan gabungan dari nilai buku 

dan nilai pasar ekuitas yang diukur dari nilai pasar ekuitas ditambah nilai buku 

total hutang kemudian dibagi dengan nilai buku total aset. Ukuran Tobin’s Q 

memberikan gambaran dari beberapa aspek fundamental tetapi dari berbagai 

aspek termasuk seberapa jauh pasar menilai perusahaan (Hastuti, 2005). Nilai 

Tobin’s Q yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai 

prospek pertumbuhan yang bagus dan memberikan gambaran perusahaan 
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mempunyai citra yang baik. Sedangkan, nilai Tobin’s Q yang rendah pada 

umumnya merupakan perusahaan yang mulai mengecil (Sukamulja, 2004). 

  Struktur kepemilikan sangat berpengaruh terhadap jalannya perusahaan, 

sehingga berdampak terhadap kinerja perusahaan dalam memaksimalkan nilai 

perusahaan. Struktur kepemilikan saham terdiri dari : kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan saham oleh individual 

atau publik. Kepemilikan saham manajemen adalah proporsi saham biasa yang 

dimiliki oleh para manajemen (Suranta dan Midiastuty, 2003).                                                             

Kepemilikan manajerial menimbulkan pengawasan terhadap kebijakan yang 

nantinya diambil oleh manajemen perusahaan. Dari hal tersebut dapat dapat 

ditarik kesimpulan manajer akan bertindak sesuai keingninan principal agar 

seorang manajer dapat meningkatkan kinerja dan berimbas pada nilai 

perusahaan.Dari teori struktur modal, apabila struktur modal berada di atas 

target struktur modal optimal, maka apabila ada penambahan hutang akan 

menurunkan nilai perusahaan. 

        Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan Triatmoko (2007), 

Tarjo (2008) dan Susanti (2010) kepemilikan institusional berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Permanasari (2010), Badjuri (2012) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.Hasil penelitian yang dilakukan Wahyudi dan Pawestri (2006) 

menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Proporsi kepemilikan saham dapat 
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mempengaruhi kebijakan suatu perusahaan.Diharapkan kepemilikan 

institusional dapat memonitoring tim manajemen untuk meningkatkan nilai 

perusahaan.                

       Struktur modal adalah gabungan pendanaan dengan hutang (debt 

financing) perusahaan. Struktur modal yang optimal merupakan gabungan dari 

utang dan ekuitas perusahaan yang memaksimalkan harga saham perusahaan. 

Terdapat beberapa faktor yang mempenagruhi tingkat struktur modal pada 

sebuah perusahaan yaitu, stabilitas penjualan, struktur aktiva, leverage operasi, 

peluang pertumbuhan, tingkat profitabilitas, pajak penghasilan, tindakan 

manajemen, dan terdapat faktor-faktor lain. Oleh sebab itu dengan memperoleh 

pinjaman perusahaan dapat berkembang lebih baik lagi (Mai, 2006).  

       Keputusan investasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam 

pengelolaan fungsi keuangan perusahaan, dimana nilai perusahaan dapat 

dilihat dari keputusan investasi. Salah satu tujuan perusahaan adalah 

memaksimalkan profit yang akan didapatkan oleh pemegang saham,yang 

diperoleh melalui kegiatan investasi perusahaan. Tujuan dilakukannya 

keputusan investasi adalah meraih laba yang signifikan dengan risiko yang 

dapat dikelola dengan harapan dapat mengoptimalkan nilai perusahaan, yang 

berarti dapat meningkatkan kemakmuran pemegang saham (Afzal dan 

Rohman, 2012).  

 Dari pendapat (Afzal dan Rohman, 2012) dapat ditarik kesimpulan jika 

profit perusahaan semakin tinggi maka semakin tinggi pula nilai perusahaan, 
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sehingga kemakmuran yang didapat oleh para stakeholder semakin tinggi. 

Keputusan pendanaan didefinisikan sebagai hasil dari komposisi pendanaan 

yang dipilih oleh perusahaan (Darminto, 2010).  

 Sudana (2011) menyatakan, keputusan pendanaan berkaitan dengan 

proses pemilihan sumber dana yang digunakan untuk membelanjai investasi 

yang direncanakan dengan alternatif sumber dana yang tersedia, sehingga dapat  

diperoleh suatu kombinasi pembelanjaan yang paling efektif. Pendanaan atas 

suatu perusahaan dapat berasal dari beberapa sumber (hutang dan ekuitas). 

Terdapat dua sumber pendanaa yaitu pendanaan dari internal perusahaan, 

maupun pendanaan dari eksternal perusahaan.  

        Menurut Hasnawati (2005), proporsi penggunaan sumber dana internal 

atau eksternal dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan menjadi sangat 

penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Bauran yang optimal akan 

menyumbangkan benefit dan cost, sehingga akan meminimalkan biaya modal 

dan meningkatkan nilai perusahaan (Darminto, 2010). 

 Wijaya (2010) dan Rakhimsyah & Gunawan (2011) menemukan adanya 

pengaruh positif keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Artinya, 

semakin keputusan investasi itu dilakukan maka semakin tinggi pula peluang 

nilai perusahaan itu meningkat. Namun hal ini tidak didukung oleh penelitian 

Wahyudi & Pawestri (2006) yang menemukan pengaruh negatif keputusan 

investasi terhadap nilai perusahaan. Keputusan pendanaan dapat berubah 

sepabnjang waktu. Artinya keputusan pendanaan berubah seiring dengan 
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aktivitas atau kondisi keuangan perusahaan. Dengan demikian keputusan 

struktur modal di masa lalu sangat penting untuk menentukan keputusan 

dimasa ini. penelitian mengenai struktur modal, bertujuan untuk menentukan 

model atau teori struktur modal yang dapat menjelaskan perilaku keputusan 

pendanaan perusahaan. Secara teori faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan struktur modal sulit untuk diukur, berbagai penelitian empiris yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pendanaan perusahaan telah dilakukan. 

  Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Struktur Modal, Struktur Kepemilikan 

Manajerial,Struktur Kepemilikan Institusional Dan Keputusan Investasi 

Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015”. Penelitian ini merupakan replikasi dari 

penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya adalah penelitian ini pada variabel independennya yaitu 

variabel struktur kepemilikan, struktur modal, dan pengambilan keputusan 

investasi yang merujuk dari penelitian Wijaya, Lihan, Rini Puspo & Wibawa, 

Bandi Anas. 2010, Wahyudi, U. & Pawestri, H. P. 2006, Ningsih, Putri Prihatin 

& Indarti, Iin. 2011 dan Dj, Alfredo Mahendra. 2011. 

  Perbedaan yang kedua adalah pada penelitian ini menggunakan variabel 

dependen nilai perusahaan dengan proksi kinerja pasar yaitu Tobin’s Q 

merujuk pada penelitian Darmawati dkk.(2004), Sembiring (2005), dan Nurlela 

dan Islahudin (2008). 
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B. Batasan Masalah 

  Batasan masalah dalam penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh nilai 

perusahaan  yang akan di teliti mencakup struktur kepemilikan yaitu struktur 

kepemilikan manajerial dan struktur kepemilikan institusional. 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai    

perusahaan? 

3. Apakah struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan? 

4. Apakah keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan? 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarakan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk memberikan bukti empiris: 

1. Untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap 

nilai perusahaan. 
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4. Untuk menguji pengaruh pengambilan keputusan investasi terhadap nilai 

perusahaan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu mengenai faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi alternatif rujukan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan nilai 

perusahaan. 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi investor, dapat membantu sebagai wacana baru dalam   

memertimbangkan  aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam 

investasi yang tidak terpaku pada ukuran-ukuran moneter. 

b. Bagi masyarakat, akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai 

pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan dan semakin 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus 

diperoleh. 

c. Bagi lembaga-lembaga pembuat peraturan/standar, misalnya 

Bapepam, IAI dan sebagainya, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan standar akuntansi. 


