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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kondisi perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan 

yang ketat antar perusahaan dalam industri. Persaingan membuat setiap 

perusahaan semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tercapai. 

Pada umumnya perusahaan memiliki dua tujuan. Tujuan pertama untuk 

memperoleh laba dan tujuan kedua untuk memaksimumkan nilai perusahaan 

(Husnan, 2000 : 7).  

Fenomena saat ini Index Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa 

Efek Indonesia mengalami penurunan sebesar 64,77 poin seiring sebagian 

investor yang kembali melakukan aksi lepas saham. Penyebab investor 

melakukan aksi lepas saham yaitu kekhawatiran kinerja saham tersebut 

karena perusahaan belum mempublikasikan kinerja kuartal 1 tahun 2016 

(REPUBLIKA.CO.ID). Naik turunnya harga saham dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan karena semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi 

pula nilai perusahaan. Jika nilai perusahaan tinggi maka dapat 

memakmurkan para pemegang saham (Sartono, 2001: 9). Pembentukan 

harga saham disebabkan adanya permintaan dan penawaran atas saham yang 

disebabkan banyak faktor. Hal ini yang mendasari penelitian mengenai 

faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan penurunan dan peningkatan 

harga saham sebagai cerminan dari nilai perusahaan. Variabel yang diduga 
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mempengaruhi nilai perusahaan dalam penelitian ini antara lain: 

Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Dividen. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri 

(Sartono, 2001 : 122). Semakin baik pertumbuhan profitabilitas perusahaan 

berarti prospek perusahaan di masa depan dinilai semakin baik, artinya nilai 

perusahaan juga akan dinilai semakin baik di mata investor. Apabila 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam jangka panjang 

meningkat maka nilai perusahaan juga akan meningkat dan akan tercermin 

pada harga sahamnya. Dalam penelitian Noprita (2013) mendapatkan hasil 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian dari Sumanti dan 

Mangantar (2013) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi berbeda dengan penelitian 

Dinata dan Yadnya (2013) yang menyatakan profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Struktur kepemilikan merupakan presentase kepemilikan saham 

terhadap keseluruhan jumlah saham yang dimiliki perusahaan. Presentase 

terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan publik. 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

institusi lain seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank dan 

pemerintah. Kepemilikan institusional memiliki kewenangan dalam 

memonitor manajemen dan adanya kepemilikan institusional dapat 
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mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan (Tarjo dalam Sholekah, 2014). Dalam 

penelitian Nuraina (2012) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Akan 

tetapi berbeda dengan hasil penelitian Sholekah dan Venusita (2014) yang  

menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan.  

Dividen merupakan kompensasi yang diterima oleh pemegang saham 

disamping capital gain (Hanafi, 2014 : 361). Apabila rasio pembayaran 

dividen mengalami peningkatan maka itu merupakan sinyal bagi pemegang 

investor bahwa perusahaan sedang memperoleh laba yang lebih besar. 

Kenaikan rasio pembayaran dividen dapat berpengaruh terhadap kenaikan 

harga saham dan berdampak pada nilai perusahaan. Dari penelitian Nofrita 

(2013) menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian 

Dinata dan Yadnya (2013) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi 

berbeda dengan hasil penelitian Sumanti dan Mangantar (2013) yang 

menyatakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dari faktor- faktor diatas peneliti menggunakan faktor profitabilitas, 

kepemilikan institusional dan kebijakan dividen yang mempengaruhi nilai 

perusahaan. Selain itu, adanya ketidak konsistenan hasil dari penelitian-

penelitian terlebih dahulu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 
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nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi ekstensi dari 

penelitian Ria Nofrita (2013) yang berjudul pengaruh profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel intervening. 

Sehingga ketertarikan peneliti yaitu dengan judul Pengaruh Profitabilitas 

dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan 

Dividen sebagai Variabel Intervening. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan? 

2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan? 

3. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen? 

4. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan 

terhadap Kebijakan Dividen? 

5. Apakah Kebijakan Dividen berpengaruh positif signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan? 

C. Tujuan 

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan 

3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan 

dividen 



5 
 

 
 

4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

kebijakan dividen 

5. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris bidang 

manajemen keuangan khususnya mengenai nilai perusahaan dan 

faktor- faktor yang mempengaruhinya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat untuk pertimbangan dalam meningkatkan nilai 

perusahaan. 

 


