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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memakmurkan pemilik 

perusahaan atau pemegang saham. Tujuan ini dapat diwujudkan dengan 

memaksimumkan nilai perusahaan dengan asumsi bahwa pemilik perusahaan atau 

pemegang saham akan makmur jika kekayaan meningkat. Tujuan utama 

perusahaan adalah untuk memaksimumkan 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 tinggi. Hal ini dapat dijelaskan secara sederhadana sebagai 

berikut: nilai perusahaan (value) adalah hutang (debt) ditambah modal sendiri 

(eqity). 

 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.  
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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 di suatu 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. 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 menajer 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 
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saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial dan antara kreditur 

(pemberi hutang) 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 mahzab masyarakat industri, perlu adanya transformasi dari pemilikan 

personal kepemilikan impersonal, artinya tidak terkonsentrasi pada individu atau 

keluarga tersebut, tetapi terbentuk melalui pasar modal, join stock, dana pensiun 

dan pemegang saham menjadi menyebar yaitu disperse kepemilikan dengan 

peluasan jumlah pemegang saham kecil-kecil, baik ditangan individu, perusahaan, 

yayasan, koperasi, dan badan-badan lain. 

 Transformasi dari pemilik 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 

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 kerena adanya kontrol yang dimiliki oleh para 

pemegang saham. Struktur kepemilikan saham dalam  perusahaan umumnya 

meliputi kepemilikan intitusional, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan 

saham oleh individual atau publik. 
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Dimana kepemilikan institusional tersebut umumnya bertindak sebagai 

pihak pengawas perusahaan. Menurut Faizal (2004), perusahaan dengan 

kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk 

memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin 

efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak 

sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. 

Kepemilikan institusional memiliki arti untuk pengawasan manajemen. Dengan 

adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan pada 

manejemen. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada 

akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain 

(Tarjo, 2008).  

Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku 

opportunistic manajer yang dapat mengurangi agency cost yang diharapkan akan 

meningkatkan nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Menurut Shleifer 

dan Vishny (dalam Tendi Haruman, 2008), jumlah pemegang saham yang besar 

(large shareholders) mempunyai arti penting dalam memonitor perilaku manajer 

dalam perusahaan. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka para pemegang 

saham besar seperti kepemilikan institrusional akan dapat mengawasi tim 

manajemen. Dengan tingginya kepemilikan institusional maka semakin besar pula 

pengawasan yang diberikan pada pihak manajemen. Pengawasan yang tinggi 

maka akan meminimalisasi tingkat penyelewengan-penyelewengan yang terjadi 

pada pihak manajemen yang memungkinkan dapat menurunkan nilai perusahaan. 

Selain melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen. Kepemilikan 
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institusional juga melakukan hal-hal yang positif guna untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. 

 Menurut Permanasari (2010:30) menyatakan bahwa semakin besar 

kepemilikan oleh intitusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan 

dorongan yang mengoptimalkan nilai perusahaan. Adanya kepemilikan saham 

oleh investor intitusional maka proses monitoring akan berjalan lebih efektif 

sehingga dapat mengurangi tindakan menejer dalam hal manajemen laba yang 

dapat merugikan kepentingan pihak lain (stokhelder), menurut Satmoko dan 

Sudarman (2011), kebijakan pendanaan perusahaan ditentukan dengan 

manganalisa komposisi antara hutang dan modal sendiri yang dimiliki oleh 

perusahaan. Sumber pembiayaan operasional perusahaan dalam melaksanakan 

kegiatannya terbagi menjadi dua, yaitu menciptakan laba dan meberikan 

kesejahteraan bagi para pemilik saham, sehingga ketika pemilik saham semakin 

sejahtera, maka nilai perusahaan juga akan meningkat. 

Growth opportunity adalah peluang pertumbuhan suatu perusahaan di 

masa depan (Mai,2006). Growth opportunity merupakan peluang untuk mencapai 

tingkat pertumbuhan yang tinggi atau peluang untuk mengembangkan 

perusahaannya (Arif, 2015). Growth opportunity merupakan faktor yang sangat 

penting karena untuk mencapai nilai perusahaan yang tinggi, peluang 

pertumbuhan perusahaan dapat digunakan sebagai analisis tercapainya 

kemakmuran pemegang saham. Perusahaan dengan peluamg yang bagus mudah 

untuk mencapai targetnya. 
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Untuk mencapai nilai perusahaan yang tinggi, maka peluang dari 

pertumbuhan perusahaan dapat digunakan sebagai analisis tercapainya nilai 

perusahaan. Menurut Kartini dan Tulus (2008) peluang pertumbuhan adalah 

perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan aset bagus bisa dikatakan sebagai perusahaan yang sedang 

berkembang. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi memerlukan 

dana yang besar untuk mendanai operasional yang besar. Ada 2 sumber 

pendanaan yang dapat digunakan sebagai pendanaan pertumbuhan perusahaan 

yaitu dengan pendanaan internal (laba ditahan dan depresiasi) serta pendanaan 

eksternal (Hutang atau mengeluarkan saham baru). Perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan yang tinggi akan memperoleh laba yang tinggi pula dalam 

operasionalnya. 

Dengan growth opportunity yang tinggi diharapkan perusahaan mampu 

mencapai dan menghasilkan keuntungan yang tinggi pula dimasa yang akan 

datang. Sehingga akan mampu meningkatkan harga saham perusahaan yang 

menjadi indikator nilai perusahaan. 

 Suatu perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya 

haruslah berada dalam keadaan yang menguntungkan atau profitable. Nilai 

perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar kecilnya profitabilitas yang di 

hasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang 

dilakukan oleh menajemen perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan 

yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengukuran 

terhadap profitabilitas perusahaan dimana masing-masing pengukurang 
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dihubungkan dengan penjualan, total aktiva dan modal sendiri 

(Syamsuddin,2007:59). 

 Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dicapai perusahaan maka 

semakin tinggi nilai perusahaan, sehingga untuk meningkatkan nilai perusahaan, 

perusahaan harus meningkatkan kinerjanya. Mardiyati et al. (2012) profitabilitas 

memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan karena profit 

yang tinggi akan memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga 

dapat memicu investor untuk ikut meningkatkan permintaan saham. Permintaan 

saham yang meningkat akan menyebabkan nilai perusahaan yang meningkat. 

Akan tetapi selain itu profitabilitas juga bisa menurunkan nilai perusahaan, hal ini 

dapat terjadi karena di dalam meningkatkan profitabilitas, perusahaan akan 

meningkatkan kegiatan operasionalnya sehingga biaya yang ditimbulkan dari 

kegiatan ini juga akan meningkat. 

 Peningkatan biaya ini akan mengakibatkan perusahaan harus menutup 

biaya tersebut lebih banyak sehingga perlu mengkaji ulang mengenai hubungan 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Selain itu profitabilitas lebih bersifat 

likuid bagi perusahaan namun tidak solvable sehingga profitabilitas tidak akan 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini pada 

akhirnya juga akan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas 

dapat dihitung dengan Return On Equity (ROE). ROE mencerminkan tingkat hasil 

pengembalian investasi bagi pemegang saham. Adanya pertumbuhan ROE 

menunjukkan prospek perusahaan yang semakin baik karena berarti adanya 

potensi peningkatan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Hal ini ditangkap 
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oleh investor sebagai sinyal positif dari perusahaan sehingga akan meningkatkan 

kepercayaan investor serta akan mempermudah manajemen perusahaan untuk 

menarik modal dalam bentuk saham. Apabila terdapat kenaikkan permintaan 

saham suatu perusahaan, maka secara tidak langsung akan menaikkan harga 

saham tersebut di pasar modal. 

Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Dengan rasio 

profitabilitas yang tinggi yang dimiliki sebuah perusahaan akan menarik minat 

investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan. 

 Melalui penjelasan di atas, maka peneliti meneliti pengaruh kepemilikan 

saham publik, kepemilikan saham institusional, growth opportunity dan 

Profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Farmasi. Penelitian ini 

mengkaitkan dengan nilai perusahaan untuk melihat adanya pengaruh antara 

variabel kepemilikan saham publik, kepemilikan saham intitusional, growth 

opportunity dan Profitabilitas dengan nilai perusahaan yang diukur dengan Price 

Book Value (PBV). Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan 

kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang 

terus tumbuh. Makin tinggi rasio ini berarti pasar makin percaya akan prospek 

perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan selama 5 tahun dimulai dari 

2013-2017 pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI. 

 Alasan dipilihnya perusahaan Farmasi dalam penelitian ini karena 

perusahaan Farmasi merupakan sektor yang kurang mendapat perhatian dari 

investor. Tidak seperti saham emiten tambang yang selalu berfluktuasi dengan 
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tajam, saham farmasi cenderung kurang likuid. Berdasrkan data historis di BEI, 

saham emitem farmasi hanya bergerak aktif disaat tertentu saja. Misalnya saat 

merebeknya kekhawatiran penyebaran virus flu babi. Atau saat nilai tukar rupiah 

berfluktuasi tajam. Sebenarnya, saham perusahaan farmasi sangat menarik untuk 

dikoleksi mengingat besarnya omset penjualan produk farmasi di dalam negeri. 

Tercatat hingga akhir Agustus 2013, pasar farmasi di Indonesia memperlihatkan 

pertumbuhan yang signifikan. Produk farmasi over the counter (OTC) atau obat 

yang bisa dibeli bebas tumbuh hampir 10%, dua kali lipat dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun 2012 (Tempo.com). Selain itu, kelas menengah menjadi 

pendorong pertumbuhan konsumsi vitamin, dan pembelian obat batuk meningkat 

sebanyak 8,7% (Tempo.com). 

 Industri farmasi Indonesia bisa memanfaatkan pasar bebas Asean-China, 

yaitu Asean China Free Trade Area (ACFTA) untuk mendapatkan bahan baku 

murah sehingga produk jadinya bisa lebih kompetitif, (bisnis.com). Dengan 

mendapatkan bahan baku murah, industri farmasi Indonesia bisa menekan biaya 

produk yang pada gilirannya dapat menekan harga jual obat, sehingga bisa 

mengekspor produknya ke Negara-negara yang masih menerapkan tarif inpor 

bahan baku.  

Industri farmasi di anggap telah memberikan kontribusi signifikan dalam 

pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pasalnya, sepanjang tahun 2017 kemarin 

hamper semua lini bisnis farmasi mengalami pertumbuhan positif. Menurut 

catatan Gabung Pengusaha (GP) Farmasi Indonesia, pada tahun 2017, industry 

farmasi, obat kimia dan tradisional tumbuh 6,85% investasi di industry ini 

melonjak hingga 35,65% atau Rp 8,5 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. 
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Sementara itu, bahan baku farmasi Indonesia kebanyakan diimpor dari china 

dengan menggunakan dollar AS. Mata uang yuan yang menguat terhadap dollar 

AS akhir-akhir ini melambungkan harga bahan baku. “Sedangkan 95% kebutuhan 

bahan baku obat saat ini masih impor,” ujar Vincent. (KONTAN.CO.ID-

JAKARTA). Adapun fenomena yang umumnya terjadi di Indonesia mengenai 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada PT. Kalbe Farma Tbk (KLBF) terus 

mengokohkan diri sebagai perusahaan yang meningkat 17,38% sepanjang tahun 

2013. Tahun ini KLBF tercatat menghasilkan pendapatan sebesar Rp 16 triliun 

yang sebelumnya sebesar Rp13,63 triliun. Indikator ROE yang terus meningkat 

sepanjang 2013 dan saat ini berada di angka 22,5% menunjukkan kinerja KLBF 

yang semakin baik atau efisien. Sementara kondisi teknikalnya, saham KLBF 

mengalami penurunan dan berada pada masa jenuh beli. (Vibiznews.com). 

 Fenomena khusus yang terkait dengan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan pada PT. Kimia Farma Tbk (KAEF) yang bergerak di industri farmasi 

Indonesia yaitu perusahaan tersebut berhasil membukukan laba bersih sebesar 

Rp214,55 miliar atau Rp38,63 per saham pada tahun 2013. Angka tersebut 

menunjukkan kenaikan laba KAEF hanya sebesar 4,6 persen dari Rp205,13 

milyar pada periode yang sama tahun 2012. Laba kotor yang diraih KAEF masih 

positif, naik menjadi Rp1.292,15 milyar dari Rp1.175,17 milyar dan laba usaha 

naik menjadi Rp293,77 milyar dari Rp285,16 milyar. Melihat kinerja perusahaan 

pada tahun sebelumnya berdasarkan laporan keungannya, terpantau bahwa KAEF 

cukup memiliki kinerja yang cukup memuaskan, meskipun tahun 2013 lalu KAEF 

hanya mampu mengangkat laba bersih perusahaan naik sebesar 4,6 persen, namun 

jika dilihat selama beberapa tahun terakhir KAEF terus konsisten mencetak 

kenaikan laba bagi perusahaan. Walaupun KAEF telah konsisten mencetak 
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kenaikan laba, saham KAEF terlihat masih terus berusaha bangkit (Vibiznew –

Stock). Sedangkan fenomena yang terkait dengan kebijakan hutang terhadap nilai 

perusahaan adalah dilihat dari pergerakannya, sejak awal bulan Oktober 2013 

saham PT. Kimia Farma (KAEF) sudah turun  jauh, dari Rp630 ke Rp510, saham 

turun 19%. Kini KAEF sedang meminjam dana untuk belanja modal tahun depan. 

Diantaranya akan menerbitkan MTN (medium term notes) senilai Rp500 milyar. 

Berikut ini disajikan data perkembangan nilai perusahaan yang diukur dengan 

PBV selama tahun 2013-2017 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 : Data Nilai Perusahaan Farmasi (PBV) 

NO 
NAMA 

PERUSAHAAN 

KODE 

PERUSAHAAN 

PBV 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 
PT. Kalbe Farma 

Tbk 
KLBF 

6.91

% 

8.80

% 

5.67

% 

5.70

% 

5.71

% 

2 
PT. Kimia Farma 

Tbk 
KAEF 

2.02

% 

4.49

% 

2.35

% 

6.72

% 

5.83

% 

3 
PT. Tempo Scan 

Pasific Tbk 
TSPC 

3.79

% 

3.16

% 

1.82

% 

1.91

% 

1.59

% 

4 
PT. Marck Tbk 

MERCK 
8.27

% 

5.59

% 

6.41

% 

7.07

% 

6.19

% 

5 

PT. Darya-Varia 

Laboratorium 

Tbk 

DVLA 
2.69

% 

1.18

% 

1.50

% 

 

1.82

% 

1.97

% 

6 

PT. Indofarma 

(Persero) Tbk INAF 

 

0.80

% 

 

1.87

% 

 

0.88

% 

 

25.1

6% 

 

34.7

1% 

Rata-rata 
4.08

% 

4.18

% 

3.11

% 

8.06

% 

9.33

% 

Sumber : Olahan Data Excel 2007  
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 Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas diketahui nilai perusahaan 

cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 rata-rata 

perkembangan perusahaan farmasi mengalami kenaikan menjadi 4.08%. 

Kemudian pada tahun 2014 rata-rata perkembangan farmasi juga mengalami 

kenaikan menjadi 4.18%, dan tahun 2015 rata-rata perkembangan nilai perusahaan 

farmasi mengalami penurunan 3.11%, tahun 2016 rata-rata perkembangan nilai 

perusahaan farmasi naik hingga 8.06%, dan rata-rata pekembangan nilai 

perusahaan farmasi pada tahun 2014 naik hingga 9.33%. Pada tahun 2013 nilai 

perusahaan rendah pada PT. Indofarma (Persero) Tbk sebesar 0.80% selanjutnya 

nilai perusahaan tertinggi tahun 2017 yaitu 34.71% pada perusahaan PT. 

Indofarma (Persero) Tbk. 

 Berdasarkan permasalahan diatas, bisa kita lihat bahwa saham perusahaan 

farmasi cenderung kurang likuid karena saham emiten farmasi hanya bergerak 

aktif disaat tertentu saja. Oleh karena itu, penulis berkeinginan melakukan 

penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Growth Oppurtunity dan 

Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan-Perusahaan 

Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh variabel kepemilikan saham public secara 

parsial terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Farmasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017? 

2. Apakah terdapat pengaruh variabel kepemilikan saham institusional secara 

parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Farmasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017? 

3. Apakah terdapat pengaruh variabel Growth Opportunity secara parsial 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2013-2017? 

4. Apakah terdapat pengaruh variabel Profitabilitas secara parsial terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017? 

5. Apakah terdapat pengaruh variabel Kepemilikan saham publik, 

Kepemilikan saham institusional, growth opportunity dan Profitabilitas 

secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Merujuk pada perumusan masalah di atas, adapun tujuan kajian yang 

dicapai oleh Perusahaan Farmasi adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur Kepemilikan saham public secara 

parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Farmasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Untuk mengetahui pengaruh struktur Kepemilikan saham institusional 

secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Untuk mengetahui pengaruh growth opportunity secara parsial terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

4. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas secara parsial terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

5. Untuk mengetahui pengaruh struktur Kepemilikan saham, growth 

opportunity dan Profitabilitas secara Simultan tarhadap nilai perusahaan 

pada Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berikut adalah manfaat penelitian yang dapat di peroleh dari penelitian ini: 

1. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan pengetahuan terutama mengenai Struktur 

Kepemilikan Saham, growth opportunity, Profitabilitas, Nilai Perusahaan 
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dan perusahaan-perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

2. Bagi khasanah ilmi pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dari 

teori dengan keadaan yang ada di lapangan dan memberikan kontribusi 

pada perkembangan teori manajemen serta menambah khasanah yang baru 

dalam pembendaharaan ilmu pengetahuan dan saling melengkapi dengan 

penelitian sebelumnya maupun yang akan dilakukan oleh para peneliti 

yang akan datang dalam mengkaji nilai perusahaan serta penelitian ini 

diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai pengaruh 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, struktur modal dan 

profitabilitas pada nilai perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Bagi penyelesaian operasional dan kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat positif 

antara lain: 

a. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran khusus kepada 

pihak manajerial perusahaan mengenai pentingnya kepemilikan publik, 

kepemilikan institusional, growth opportunity, profitabilitas, dan 

meningkatkan aspek nilai perusahaan sehingga perusahaan menjadi 

semakin baik di mata masyarakat. 

b. Bagi investor 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor 

tentang pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan 

dengan nilai perusahaan dengan cara penganalisaan secara lebih 

mendalam ketika investor akan melakukan kegiatan investasi dengan 

melihat aspek kepemilikan publik, kepemilikan institusional, growth 

opportunity, profitabilitas. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dilaporkan secara terperinci dalam lima bab dengan uraian 

sebagai Berikut: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini penulis menerangkan mengenai latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini penulis menerangkan mengenai pengertian 

Pasar Modal, Nilai Perusahaan, Struktur Kepemilikan 

Saham, Growth Opportunity dan Profitabilitas. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Dalam bab ini penulis menerangkan mengenai jenis data, 

metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan 

metode analisis data. 

 



17 
 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian 

dan pembahasan tentang Pengaruh Struktur Kepemilikan 

Saham, Growth Opportunity dan Profitabilitas terhadap 

Nilai Perusahaan pada Perusahaan Farmasi. 

 BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan yang di dapat penulis 

berdasarkan uraian dari hasil analisis dalam bab selanjutnya 

serta saran-saran yang dianggap perlu untuk di jadikan 

sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam 

pengambilan keputusan. 


