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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Naik turunnya nilai perusahaan salah satunya dipengaruhi oleh struktur 

kepemilikan. Struktur kepemilikan sangat penting dalam menentukan nilai 

perusahaan. Dua aspek yang perlu dipertimbangkan ialah (1) konsentrasi 

kepemilikan perusahaan oleh pihak luar (outsider ownership concentration) dan 

(2) kepemilikan perusahaan oleh manajemen (management ownership). Pemilik 

perusahaan dari pihak luar berbeda dengan manajer karena kecil kemungkinannya 

pemilik dari pihak luar terlibat dalam urusan bisnis perusahaan sehari-hari 

(Rejeki, 2007). 

 Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham (pemilik perusahaan). Tidak 

jarang pihak manajemen yaitu manajer perusahaan mempunyai tujuan dan 

kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan sering 

mengabaikan kepentingan pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara 

manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang  disebut 

konflik kepentingan (conflicts of interest), hal tersebut terjadi karena manajer 

mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai 

kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut 

akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan 

keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga 

menurunkan nilai perusahaan (Rina, 2014). 
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 Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut 

dengan konflik kepentingan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme 

pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut 

sehingga timbul biaya keagenan (agency cost). Ada beberapa alternatif untuk 

mengurangi agency cost, diantaranya dengan adanya kepemilikan saham oleh 

manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional (Tendi, 2008). 

 Dengan kepemilikan saham oleh manajerial, diharapkan manajer akan 

bertindak sesuai dengan keinginan para principal karena manajer akan termotivasi 

untuk meningkatkan kinerja dan nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Semakin besar kepemilikan manjemen dalam perusahaan maka manajemen akan 

cenderung untuk berusaha untuk meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan 

pemegang saham dan untuk kepentingannya sendiri (Siallagan dan Machfoedz, 

2006). 

 REPUBLIKA.CO.ID,  Oleh  Indra Abidin Nasri (Ketua Lembaga Kajian 

Ekonomi untuk Pemberdayaan Masyarakat) pada tahun 2013, di Indonesia terjadi 

Sejumlah kasus konflik antar pemegang saham terjadi di Indonesia layak menjadi 

perhatian bersama. Apalagi kasus-kasus demikian seringkali harus menjalani 

kasus hukum yang berbelit-belit dan memakan waktu lama. Diantara kasus 

tersebut diantaranya adalah sengketa kepemilikan Televisi Pendidikan Indonesia 

yang sudah menjadi MNC TV antara Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut 

Soeharto dan Hary Tanoesoedibyo; begitu juga konflik antar pemegang saham 

BUMI yakni Bakrie, Samin Tan dan Rothschild; dan yang cukup hangat PT 

Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. yag  terjadi antara pemegang saham mayoritas 
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(Putera  Sampoerna dan Hasan Sunarko) dengan para pemegang saham minoritas. 

Berbeda dengan dua kasus sebelumnya yang melibatkan antara dua pemegang 

saham besar. Kasus sengketa di Sumalindo cukup menarik perhatian karena 

melibatkan pemegang saham mayoritas sekaligus pendiri perusahaan (Sampoerna 

dan Sunarko), dengan pemegang saham minoritas (Deddy Hartawan Jamin). 

Konflik di Sumalindo dipicu oleh anjloknya kinerja perusahaan, bahkan terus 

merugi setiap tahunnya. Padahal dalam laporan tahunan perusahaan patungan 

keluarga Sampoerna dan Sunarko pada 2012, total menguasai lebih dari 840 ribu 

hektare hutan alam dan 73 ribu hektar hutan tanaman industri 

(http://www.republika.co.id). 

 Kepemilikan saham manajemen adalah proporsi saham biasa yang dimiliki 

oleh para manajemen (Rina, 2014). Dengan meningkatkan kepemilikan saham 

oleh manajemen akan mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang 

saham sehingga manajemen akan termotivasi untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. Adanya kepemilikan manajemen akan menimbulkan suatu 

pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh manajemen 

perusahaan. 

 Struktur kepemilikan lain yaitu kepemilikan institusional, dimana 

umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Menurut 

Faizal (2004) dalam Rina (2014), perusahaan dengan kepemilikan institusional 

yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. 

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan 
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aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan 

terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. 

 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, (1997) dalam Tendi, (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 oleh institusional akan dapat memonitor tim 

manajemen secara lebih efektif dan nantinya dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Tingginya kepemilikan oleh institusi akan meningkatkan pengawasan 

terhadap perusahaan. Pengawasan yang tinggi ini akan meminimalisasi tingkat 

penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan 

menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, pemilik institusional akan berusaha 

melakukan usaha-usaha positif guna meningkatkan nilai perusahaan miliknya. Hal 

ini konsisten dengan Lins (2002) dalam Wien (2010), yang menyatakan bahwa 

konsentrasi kepemilikan pada pihak luar perusahaan berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 

 Corporate social responsibility (CSR) adalah sebuah wacana yang 

menjadikan perusahaan tidak hanya berkewajiban atau beroperasi untuk 

pemegang saham (shareholders) saja namun juga mempunyai tanggung jawab 

sosial terhadap stakeholders. CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban 

perusahaan terhadap lingkungan dan sosial dimana perusahaan tersebut berada. 
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perusahaan berharap jika dengan menerapkan corporate social responsibility atau 

tanggung jawab sosial perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan akan 

memaksimalkan ukuran keuangan untuk jangka waktu yang panjang. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan corporate social responsibility 

berharap akan direspon positif oleh para pelaku pasar seperti investor dan kreditur 

yang nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan. (Sayekti dan Wondabio, 

2007). 

 Pengungkapan tanggung jawab sosial mencakup rincian lingkungan, 

energi, sumber daya manusia, produk, dan keterlibatan masyarakat. Perusahaan 

saat ini tidak lagi ditekankan pada tanggung jawab single bottom line yaitu pada 

nilai perusahaan yang dapat dilihat dari ukuran keuangan saja tetapi juga berpijak 

pada tripel bottom line yang terdiri dari nilai keuangan, sosial dan lingkungan. 

Ukuran keuangan tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara 

berkelanjutan (sustainable) tanpa memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan 

daerah sekitar. 

 Di Indonesia wacana mengenai kesadaran akan perlunya menjaga 

lingkungan dan tanggung jawab sosial telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas 

No 40 pasal 74 tahun 2007 yang menjelaskan bahwa perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam wajib 

melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun sebelum itu menurut 

Rika dan Islahuddin (2008) ada beberapa perusahaan yang telah menjalankan 

CSR tapi sangat sedikit yang mengungkapkannya ke dalam sebuah laporan. 

Alasan mengapa hal itu terjadi mungkin karena belum mempunyai sarana 
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pendukung seperti: standar pelaporan, tenaga terampil baik penyusun laporan 

maupaun auditor. Selain itu di sektor pasar modal Indonesia belum adanya 

penerapan indeks untuk saham-saham perusahaan yang telah menerapkan CSR. 

Sebagai contoh, New York Stock Exchange memiliki Dow Jones Sustainability 

Indeks (DJSI) dan London Stock Exchange memiliki Socially Responsible 

Investement Indeks untuk saham-saham perusahaan yang menerapkan praktik 

CSR. 

 Beberapa peneliti melakukan penelitian tentang nilai perusahaan. Sujoko 

(2007) menyelidiki pengaruh struktur kepemilikan saham, leverage, faktor intern 

dan ekstern terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menemukan bahwa 

struktur kepemilikan, leverage, faktor intern dan ekstern berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

 Siallagan dan Machfoedz (2006) menyelidiki mekanisme corporate 

governance, kualitas laba dan nilai perusahaan. Menyimpulkan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang 

diukur dengan Tobin’s Q. 

 Wahyudi dan Pawesti (2006) menyelidiki implikasi struktur kepemilikan 

terhadap nilai perusahaan : dengan keputusan keuangan sebagai variabel 

intervening. Menemukan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

 Sukirni (2012) menyelidiki kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kebijakan deviden dan kebijakan hutang analisi terhadap nilai 
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perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah variabel yang berhubungan dengan 

kepemilikan manajerial secara signifikan berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan kepemilikan institusi berpengaruh positif pada nilai 

perusahaan. 

 Rimba (2010) menyelidiki pengaruh corporate social responsibility 

terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas sebagai 

variabel moderating tidak dapat mempengaruhi hubungan pengungkapan CSR dan 

nilai perusahaan. 

 Danny (2013) menyelidiki pengaruh kepemilikan manajemen, 

kepemilikan institusi, leverage dan pengungkapan corporate social responsibility 

terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel leverage 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan 

manajemen dan kepemilikan institusi, pengungkapan corporate social 

responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 Penelitian Rika dan Islahuddin (2008) menguji pengaruh corporate social 

responsibility terhadap nilai perusahaan dengan persentase kepemilikan 

manajemen sebagai variabel moderating menemukan bahwa corporate social 

responsibility, prosentase kepemilikan manajemen, serta interaksi antara 

corporate social responsibility dengan prosentase kepemilikan manajemen secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun secara parsial 

yang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahan adalah prosentase kepemilikan 
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manajemen dan interaksi antara corporate social responsibility dengan prosentase 

kepemilikan manajemen. 

 Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Laras dan Basuki (2012) yang berjudul Pengaruh Corporate Social 

Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan Prosentase Kepemilikan 

manajemen sebagai Variabel Moderating. Namun terdapat perbedaan dalam 

variabel yang digunakan yaitu prosentase kepemilikan manajemen. Penelitian ini 

menjadikan prosentase kepemilikan manajemen sebagai variabel independen 

karena kepemilikan manajemen dianggap sebagai variabel inti yang langsung 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

 Dalam penelitian ini juga ditambahkan variabel independen lainya yaitu 

kepemilikan instutusional. Kepemilikan institusional yang digunakan mengacu 

kepeda penelitian dari Kurniawan Satria (2011) yang berjudul Pengaruh Struktur 

Kepemilikan Terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan. Kepemilikan 

institusional dalam penelitian ini diukur sesuai persentase kepemilikan saham oleh 

institusi perusahaan. 

 Kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusional dalam penelitian 

ini dijadikan sebagai variabel independen yang langsung mempengaruhi nilai 

perusahaan karena konfik keagenan antara agen dan prinsipal yang terjadi dalam 

suatu perusahaan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme yaitu dengan 

adanya saham oleh manajemen dan institusional yang diharapkan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini 
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berjudul “Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional dan 

Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Konflik keagenan yang muncul antara manajer dengan pemegang saham 

dapat menurunkan nilai perusahaan. Oleh sebab itu untuk mengatasi konflik 

keagenan diperlukan cara untuk meminimumkan agency conflict yaitu dengan 

adanya kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham institusional. 

Dengan adanya kepemilikan saham tersebut maka perilaku opportunistic manajer 

dapat ditekan karena manajer merupakan bagian dari pemegang saham dan 

adanya pengawasan dari pihak luar, sehingga kinerja manajer dapat ditingkatkan 

dan berimbas pada meningkatnya nilai perusahaan (Tendi, 2008). 

 Berdasarkan latar belakang mengenai pengaruh kepemilikan manajemen 

dan pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan di atas, juga 

adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau sering juga disebut 

Corporate Social Responsibiliy sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi 

dalam pembangunan dengan mendasarkan pada tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, 

dan lingkungan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

 Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh 

kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan Corporate Social 

Responsibiliy terhadap nilai perusahaan, maka berdasarkan uraian di atas 

permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Apakah kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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3. Apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara 

empiris mengenai: 

1. Pengaruh kepemilikan manajemen terhadap nilai perusahaan. 

2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. 

3. Pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1.  Menyediakan informasi yang berkaitan dengan kepemilikan manajemen, 

kepemilikan institusional, nilai perusahaan serta pengungkapan tanggung 

jawab perusahaan dapat digunakan untuk penelitian para akademisi dan 

praktisi dibidang akuntansi di masa yang akan datang. 

2. Diharapkan dapat memberi manfaat kontribusi dalam pengembangan teori, 

terutama yang berkaitan dengan praktik pengungkapan sosial dalam 

laporan tahunan perusahaan. 

3. Bagi regulator terkait, penelitian ini diharapkan membantu untuk 

mengembangkan, mengubah, menjelaskan standar yang berlaku guna 

mencapai pasar modal yang efisien dan perlunya informasi yang diungkap 

dalam laporan tahunan. 
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4. Bagi masyarakat, akan memberikan rangsangan secara proaktif sebagai 

pengontrol atas perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh. 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB pendahuluan berisi latar belakang masalah merupakan landasan 

pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan atau fakta serta 

pengamatan yang menimbulkan minat dan penting untuk dilakukan 

penelitian. Perumusan masalah adalah pernyataan tentang keadaan, 

fenomena dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan atau 

memerlukan jawaban melalui suatu penelitian dan pemikiran mendalam 

dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang relevan . Tujuan 

penelitian dan kegunaan penelitian bagi pihak-pihak yang terkait. 

sistematika penulisan merupakan bagian yang mencakup uraian ringkas dan 

materi yang dibahas setiap bab. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

BAB tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori mengenai teori yang 

melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian. 

Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang merupakan permasalahan 

yang akan diteliti dan pengembangan hipotesis adalah dugaan sementara 

yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu, serta 

merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

BAB metode penelitian berisi variabel penelitian dan definisi operasional 

penelitian yaitu tentang diskripsi tentang variabel-variabel dalam penelitian 

yang didefinisikan secara jelas, penentuan sampel, jenis dan sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis merupakan deskripsi tentang jenis atau model analisis dan 

mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang 

dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis model regresi dan 

interprestasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, termasuk 

didalamnya dasar pembenaran dan perbandingan dengan penelitian 

terdahulu. 

BAB V : PENUTUP 

BAB penutup berisi simpulan berisi penyajian secara singkat apa yang telah 

diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan penelitian yang 

menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah 

dilakukan analisis dan interpretasi hasil dan saran bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


