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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini, perusahaan melakukan kegiatan ekonomi tanpa batas 

negara dan menimbulkan persaingan ketat antara perusahaan. Persaingan bisnis di 

indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan semakin bertambahnya jumlah 

perusahaan dari hari ke hari. Berbagai jenis perusahaan bermunculan seperti 

bidang jasa, manufaktur maupun dagang yang saling bersaing untuk dapat 

bertahan dan menjadi yang terbaik. Hal ini mendorong masing-masing perusahaan 

untuk melakukan berbagai strategi agar terhindar dari kebangkrutan, yaitu dengan 

berusaha meningkatkan keunggulan yang dimiliki perusahaan sebagai salah satu 

upaya dalam pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan.  

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memakmurkan pemilik 

perusahaan atau pemegang saham. Tujuan ini dapat diwujudkan dengan 

memaksimalkan nilai perusahaan dengan asumsi bahwa pemilik perusahaan atau 

pemegang saham akan makmur jika kekayaan meningkat. Tujuan utama 

perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan (value 

of the firm).  

Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, 

sebab dengan nilai yang tinggi  menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi. Nilai pemegang saham akan meningkat apabila nilai perusahaan meningkat 

yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada 

pemegang saham, nilai saham yang tinggi menggambarkan nilai perusahaan yang 
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tinggi. Hal ini dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut : Nilai 

perusahaan (value) adalah hutang (debt) ditambah modal sendiri (equity). 

Perusahaan yang dalam memenuhi kebutuhan dan mengutamakan sumber dari 

dalam perusahaan akan sangat mengurangi ketergantungannya pada pihak luar.  

Akan tetapi, apabila kebutuhan dana sudah sedemikian meningkatnya karena 

pertumbuhan perusahaan dan dana dari sumber intern sudah digunakan semua, 

maka tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana yang berasal dari luar 

perusahaan, baik dari hutang (debt financing) maupun dengan mengeluarkan 

saham baru (external equity financing) dalam memenuhi kebutuhan akan dananya.   

Penerbitan saham baru merupakan salah satu cara bagi sebuah perusahaan 

go public untuk mendapatkan dana sebagai  tambahan modal yang diperlukan 

dalam pengembangan perusahaan. Saham baru yang diterbitkan tersebut akan 

dibeli oleh investor disuatu tempat yang bernama pasar modal, sehingga investor 

yang telah membeli saham tersebut  menjadi  pemilik yang sah terhadap 

perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Investor yang membeli saham-

saham yang diterbitkan oleh perusahaan dipasar modal terdiri dari berbagai 

macam seperti investor publik dan investor institusi, sehingga kepemilikan saham 

oleh perusahaan dapat digolongkan menjadi kepemilikan saham oleh publik dan 

kepemilikan saham oleh institusi. 

Dalam pasar modal juga ditemui penggolongan saham menjadi kepemilikan 

saham publik, kepemilikan saham institusi, dan kepemilikan saham oleh 

manajerial, namun kepemilikan saham publik dan kepemilikan saham institusi 

saja yang akan dibahas dalam penelitian ini karena keterbatasan data penelitian.  
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Kepemilikan saham publik diharapkan lebih besar dari kepemilikan saham 

institusional, karena kepemilikan saham publik yang mayoritas pada perusahaan 

go public dapat menstabilkan perusahaan dibandingkan dengan kepemilikan 

saham institusional yang mayoritas dapat menimbulkan konflik antara manajer 

dan pemilik perusahaan pada perusahaan yang go public tersebut. Didalam 

perusahaan-perusahaan go public terjadi pemisahan antara 

“pemilikan”dan”pengelolaan”. 

Pemisahan tersebut akan menimbulkan konflik yang disebut Agency 

Problem, problem keagenan atau Agency Problem bisa terjadi antara pemegang 

saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial dan antara kreditur 

(pemberi utang) dengan pemegang saham (stockholders). Konflik yang timbul 

tersebut akan meningkatkan risiko financial perusahaan, selanjutnya akan 

menurunkan nilai pasar hutang/obligasi perusahaan (Lukas, 2008:13).  

Dalam gagasan masyarakat industri, perlu adanya transformasi dari 

pemilikan personal kepemilikan impersonal, artinya tidak terkonsentrasi pada 

individu atau keluarga tertentu, tetapi terbentuk melalui pasar modal, join stock, 

dana pensiun dan pemegang saham menjadi menyebar yaitu dispersi kepemilikan 

dengan perluasan jumlah pemegang saham kecil-kecil, baik ditangan individu, 

perusahaan, yayasan, koperasi, dan badan-badan lain. 

Transformasi dari pemilikan personal kepemilikan impersonal lebih tepat 

dengan memperbesar jumlah saham publik, karena dalam saham publik itu 

kepemilikan saham menjadi jumlah saham kecil-kecil sehingga kepemilikan 

saham akan menyebar. Sedangkan jika dibandingkan kepemilikan saham oleh 
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institusi, kepemilikan sahamnya dalam jumlah besar sehingga ini akan 

menyebabkan pemusatan kepemilikan saham. Kepemilikan saham mampu 

mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja 

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya kontrol yang dimiliki oleh para 

pemegang saham. Struktur kepemilikan saham dalam perusahaan umumnya 

meliputi kepemilikan institusional,  kepemilikan manajerial serta kepemilikan 

saham oleh individual atau publik. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi 

akan menciptakan usaha pengawasan yang besar juga oleh pihak investor 

institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. 

Menurut (Permanasari, 2010:30) menyatakan bahwa semakin besar 

kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan 

dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Adanya kepemilikan saham 

oleh investor institusional maka proses monitoring akan berjalan lebih efektif 

sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam hal manajemen laba yang 

dapat merugikan kepentingan pihak lain (stakeholder). 

Satu lagi kebijakan yang harus diperhatikan dalam mengoptimalkan nilai 

perusahaan adalah kebijakan dividen dimana para investor memiliki tujuan utama 

untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengharapkan pengembalian dalam 

bentuk dividen maupun capital gain, sedangkan perusahaan mengharapkan 

pertumbuhan secara terus menerus untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya sekaligus memberikan kesejahteraan kepada para pemegang sahamnya, 

sehingga kebijakan dividen yang penting untuk memenuhi harapan pemegang 
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saham terhadap dividen dengan tidak menghambat pertumbuhan perusahaan disisi 

lain. 

Kebijakan dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh 

perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu dividen ini merupakan 

bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. Keputusan 

dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan besarnya 

persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash 

dividend, Stabilitas dividen yang dibagikan, dividen saham (stock dividend), 

Pemecahan saham (stock split). 

 Penarikan kembali saham yang beredar, yang semuanya ditujukan untuk 

meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Sedangkan kebijakan 

pembagian dividen merupakan kewenangan sepenuhnya dari Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) (www.idx.co.id). 

Keputusan pendanaan adalah sering disebut sebagai kebijakan struktur 

modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan 

dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi 

perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan 

usahanya. Menurut (Sutrisno, 2012:5) menyatakan bahwa sumber dana terbagi 

dua yaitu sumber dana dari dalam dan sumber dana dari luar. 

Fenomena yang terkait dengan kepemilikan publik terhadap nilai 

perusahaan adalah (Bisnis.com) perusahaan farmasi milik negara, PT Kimia 

Farma (Persero) Tbk. Berminat melakukan penawaran saham baru (right issue) 

guna memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan pada tahun depan. Direktur 

http://www.idx.co.id/
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Utama Kimia Farma Rusdi Rosman mengatakan right issue tersebut merupakan 

salah satu pilihan alternatif bagi perusahaan dalam memperoleh dana. Emiten 

berkode saham KAEF membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun pada 2016. Rusdi 

mengatakan right issue tersebut tidak dilakukan pada tahun ini karena proses 

perizinannya cukup panjang karena harus berbicara dengan pemerintah dan DPR.  

“Sekali lagi, ini alternatif” katanya sesuai rapat dengar pendapat dikomisi 

VI DPR, Kamis (16/4). Pada saat ini, saham KAEF yang dimiliki oleh investor 

publik baru mencapai 10% dan sebagian besar saham lainnya dengan porsi 90% 

dimiliki oleh negara. Dengan porsi kepemilikan publik 10%, Rusdi menyebut 

saham perseroan tidak likuid. Perseroan belum berencana mengajukan penyertaan 

modal negara (PMN) sebagai bagian dari wacana right issue ini. Seperti diketahui, 

pada umumnya sejumlah BUMN lain mengajukan PMN sebelum melakukan right 

issue agar porsi kepemilikan pemerintah tidak terdilusi. Selain right issue, 

perusahaan juga mempertimbangkan untuk menerbitkan obligasi pada tahun 

depan guna memenuhi kebutuhan pandanaan  perusahaan. “ belum pasti Rp 1 

triliun, kalau diijinkan right issue kami akan melakukan right issue saja,” katanya. 

 Pada saat ini, jumlah ekuitas perusahaan mencapai Rp 1,81 triliun. 

Kapitalisasi pasar perusahaan mencapai Rp7,3 triliun pada Maret 2015 atau 

meningkat 46,11% dibandingkan dengan Rp4,9 triliun pada periode sama 2014. 

Laba per saham perusahaan mencapai Rp42,24 pada 2014 

(http://www.kimiafarma.co.id/informasi/berita-korporat/103-kimia-farma-kaef-

berminat-right-issue-2016.html). 

 

http://www.kimiafarma.co.id/informasi/berita-korporat/103-kimia-farma-kaef-berminat-right-issue-2016.html
http://www.kimiafarma.co.id/informasi/berita-korporat/103-kimia-farma-kaef-berminat-right-issue-2016.html
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Fenomena terkait tentang kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan  adalah (Bisnis.com)  manajemen korporasi farmasi milik negara, PT 

Indofarma (Persero) Tbk menjelaskan posisi PT Asabri (Persero) sebagai salah 

satu pemegang saham perseroan dengan porsi kepemilikan lebih 5%. Dalam 

laporan tahunan 2016 seperti dikutip pada Rabu (5/4/2017), manajemen emiten 

berkode saham INAF itu menyatakan adanya perubahan kepemilikan saham 

perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Pada akhir 2016, 

terdapat dua pihak yang memiliki saham Indofarma yaitu pemerintah indonesia 

dengan porsi 80,66% dan Asabri sebesar 6,45%. Seperti diketahui Asabri adalah 

korporasi asuransi milik negara mengelola dana asuransi pensiun aparat negara 

seperti TNI/Polri. Adanya kepemilikan saham INAF oleh PT Asabri (Persero) 

sebesar 6,45% murni melalui mekanisme perdagangan saham dibursa saham. 

dalam hal ini BEI dimana perseroan tidak melakukan aksi korporasi dalam 

bentuk apapun. Manajemen perusahaan menyatakan  transparansi informasi 

tersebut patut disampaikan sebagai itikad perseroan terkait keterbukaan informasi 

khususnya terhadap pemegang saham. Pada bulan-bulan berikutnya harga saham 

INAF cenderung berada dalam tren meningkat jauh melampaui pertumbuhan 

IHSG sebesar 15,32%  sepanjang 2016, berdasarkan laporan registrasi pemegang 

efek yang setiap bulan dirilis dilaman BEI, nama Asabri mulai muncul sebagai 

pemegang saham INAF dengan porsi kepemilikan lebih dari 5% pada 31 Mei 

2016 (http://m.bisnis.com/market/read/20170405/192/642913/harga-sahamnya-

meroket-ini-penjelasan-indofarma-inaf-soal-kepemilikan-asabri/). 

http://m.bisnis.com/market/read/20170405/192/642913/harga-sahamnya-meroket-ini-penjelasan-indofarma-inaf-soal-kepemilikan-asabri
http://m.bisnis.com/market/read/20170405/192/642913/harga-sahamnya-meroket-ini-penjelasan-indofarma-inaf-soal-kepemilikan-asabri
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Fenomena terkait tentang kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan  

adalah dari (Kompas.com) sukses meraih laba bersih Rp 146,7 miliar pada 2009, 

PT Merck Tbk yang bergerak diindustri farmasi dan kimia ditanah air bakal 

membagikan dividen per lembar sahamnya Rp 1.339. Menurut informasi dari 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) total dividen yang dibagikan besanya Rp 

30 miliar. Presiden Direktur Merck Ralf Annasentz serta Wakil Presiden Direktur 

Koesdianto Setyabudhi mengemukakan hal ini kepada media, selasa (7/4/2010).  

Pendapatan hasil penjualan Merck Rp 751 miliar ini tumbuh 17,9% dari 

tahun 2008 sebesar Rp 637 miliar. Sementara itu, Merck tahun ini seturut 

penjelasan Koesdianto memilih fokus untuk menjalankan program yang telah 

disusun sejak 2009. Salah satunya yaitu pembenahan kinerja yang lazim disebut 

ERP (Enterprise Resource Planning). Dengan memanfaatkan piranti lunak berisi 

berbagai modul pembenahan kinerja dari hulu hingga hilir, Merck berupaya terus 

mempertahankan kualitasnya dipasaran. Sementara itu, seturut penjelasan 

Direktur Keuangan Merck Bambang Nurcahyo juga dalam kesempatan tersebut, 

pihaknya sudah menggelontorkan dana hingga sejuta euro 

(http://ekonomi.kompas.com/read/2010/04/06/18594177/selain-bagi-dividen-

merck -lanjutkan-pembenahan-kinerja/). 

Fenomena keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan adalah 

(Merdeka.com) Perusahaan obat KaloBios mengajukan pailit ke Pengadilan Tata 

Usaha di Wilmington, Negara Bagian Delaware, Ameika Serikat. Perusahaan ini 

sampai awal bulan desember masih dipimpin Martin Shkreli, pengusaha tamak 

yang menaikkan harga jual obat penderita HIV/AIDS sampai 5 ribu persen.  

http://ekonomi.kompas.com/read/2010/04/06/18594177/selain-bagi-dividen-merck%20-lanjutkan-pembenahan
http://ekonomi.kompas.com/read/2010/04/06/18594177/selain-bagi-dividen-merck%20-lanjutkan-pembenahan
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Kantor Berita Reuters melaporkan, Kamis (31/12) KaloBios memilih 

bangkrut untuk melakukan restrukturisasi ulang karena manajemen mengalami 

masalah. Awal bulan ini, perusahaan farmasi itu mencopot Shrkeli dari jabatan 

CEO seusai ditangkap Biro Investigasi Federal (FBI). Padahal Shkreli baru 

membeli 70 persen saham KaloBios pertengahan November lalu. Shkreli membeli 

KaloBios dengan harapan bisa menghasilkan obat penyakit langka. Laboratorium 

KaloBios dianggap mumpuni oleh pengusaha 32 tahun keturunan Albania itu.  

Shkreli belakangan dilengserkan pula dari perusahaan farmasi lainnya, 

Turing Pharmaceutical yang empat bulan lalu dia paksa menaikkan harga jual 

obat Diaraprim. Obat penting untuk mencegah pelemahan kekebalan tubuh ini 

harga jualnya melonjak dari USD 13,5 (setara Rp 197 ribu) per butir menjadi 

senilai Rp 10,9 juta tiap tabletnya. Akibat kebijakan itu, Shkreli dikecam nyaris 

semua orang di Amerika Serikat. Dia berdalih laba yang didapatkan dari kenaikan 

harga gila-gilaan itu dapat dipakai mengembangkan obat HIV yang lebih mujarab. 

Lembaga Swadaya Koalisi Masyarakat Berpenyakit Menular AS (IDSA) 

menyatakan kenaikan harga daraprim akan memicu kerentanan sistem jaminan 

kesehatan di Negeri Paman Sam. Harga yang baru ini tidak adil bagi pasien dari 

kelompok ekonomi lemah. Pengadilan federal di Brooklyn, New york, mendakwa 

Shkreli dengan tujuh tuntutan bersama dengan Evan Greebel. Mereka dituntut atas 

tuduhan menggunakan aset Retrophin untuk membayar utang dari MSMB yang 

berjumlah jutaan dolar. Penipuan dana investor oleh Shkreli bersama Greebel 

dilakukan sejak September 2009 hingga September 2014 
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(http://m.merdeka.com/dunia/bos-farmasi-tamak-yang-naikkan-harga-obat-hiv-

akhirnya-bangkrut/html/). 

Penelitian struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan yang dilakukan 

oleh Arindah Vitalia (2016) mengemukakan bahwa struktur kepemilikan 

berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Elva Nuraina (2012) yang menguji 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif pada nilai peusahaan. Ardian 

Noor Trisnabudi (2015) kepemilikan institusional dan kepemilkan publik 

berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Dwi Sukirni (2012) kepemilikan 

institusional berpengaruh positif.  

Penelitian yang dilakukan Yulia Efni (2012) kebijakan dividen dan 

keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Oktaviana 

Tiara Sari (2013) mengemukakan bahwa keputusan pendanaan tidak berpengaruh 

pada nilai perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh positif pada nilai 

perusahaan. Mokhamat Ansori dan Denica H.N (2010) keputusan pendanaan 

berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Candra Pami Hemastuti (2014) 

kebijakan dividen tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Berikut ini disajikan data perkembangan nilai perusahaan yang diukur 

dengan PBV selama tahun 2013-2016. 

 

 

 

 

 

http://m.merdeka.com/dunia/bos-farmasi-tamak-yang-naikkan-harga-obat-hiv-akhirnya-bangkrut/html
http://m.merdeka.com/dunia/bos-farmasi-tamak-yang-naikkan-harga-obat-hiv-akhirnya-bangkrut/html
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Tabel 1.1 : Data Nilai Perusahaan Perusahaan Manufaktur Sektor  Industri 

Barang Konsumsi  

 

NO 
KODE 

PERUSAHAAN 

PBV 

2013 2014 2015 2016 

1 DVLA 2,69 1,97 1,50 1,84 

2 HMSP 19,32 27,35 13,66 14,51 

3 ICBP 4,48 5,26 4,79 5,61 

4 INDF 1,51 1,45 1,05 1,55 

5 KAEF 2,02 4,75 2,59 6,84 

6 KLBF 6,89 9,30 5,66 6,01 

7 MERK 8,27 6,97 6,41 7,44 

8 MYOR 5,90 4,74 5,25 6,38 

9 SIDO 4,00 3,61 3,18 3,05 

10 TCID 2,02 2,80 1,93 1,44 

11 TSPC 3,79 3,15 1,82 1,94 

12 ULTJ 6,45 4,91 4,07 3,95 

13 UNVR 46,63 45,03 58,48 46,67 

14 WIIM 1,80 1,60 0,96 0,96 

Sumber : Laporan Tahunan, Bursa efek Indonesia 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai struktur kepemilikan saham, kebijakan dividen 

dan keputusan pendanaan suatu perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka 

peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan 

Saham, Kebijakan Dividen dan Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

a) Apakah terdapat pengaruh variabel  kepemilikan  saham publik dan 

kepemilikan saham institusional terhadap nilai perusahaan ? 

b) Apakah terdapat pengaruh variabel kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan ? 

c) Apakah terdapat pengaruh variabel keputusan pendanaan terhadap nilai 

perusahaan ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui pengaruh struktur  kepemilikan saham publik dan 

kepemilikan saham institusional terhadap nilai perusahaan. 

b) Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. 

c) Untuk mengetahui keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. 

1.4. Manfaat Penelitian  

a) Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

b) Bagi investor, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dalam pengambilan keputusan saat berinvestasi. 

c) Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan referensi dalam melakukan penelitian yang sama. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan 

disusun dengan materi sebagai beikut :  

BAB I           : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II         : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis akan menggunakan beberapa teori yang 

melandasi penulisan ini, dan berhubungan dengan judul penelitian. 

BAB III        : METODE PENELITIAN 

Berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 

penelitian ini, yang berisi waktu dan tempat penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, objek penelitian dan 

metode analisis data. 

BAB IV        : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan membahas hasil dari penulisan dan 

pembahasan yang dilakukan. 

BAB V          : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis akan merangkum pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya dalam suatu kesimpulan dan kemudian mencoba 

memberikan saran yang kiranya bermanfaat. 


