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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan perusahaan adalah untuk memakmurkan pemiliknya dengan 

memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan 

pemilik perusahaan, sebab dengan nilai perusahaan yang tinggi menunjukan 

kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Untuk mencapai tujuan perusahaan, 

manajer membuat keputusan investasi yang menghasilkan net present value 

positif. Nilai perusahaan adalah nilai yang mencerminkan berapa harga yang 

bersedia dibayar oleh investor untuk suatu perusahaan. Harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nia Hardianty (2012) menyatakan bahwa 

memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, 

karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan.  

Dalam era industrialisasi yang semakin kompetitif sekarang ini, setiap 

perusahaan harus meningkatkan daya saing secara terus-menerus. Persaingan 

yang semakin meningkat baik di pasar domestik maupun di pasar internasional 

menuntut perusahaan untuk dapat mempertahankan atau memperoleh keuntungan 

kompetitif dengan cara memberikan perhatian penuh pada kegiatan operasional 

dan finansial perusahaan. 

Persaingan yang ketat dalam berbagai aspek merupakan hal yang tak dapat 

dihindari, terutama dalam dunia bisnis atau perusahaan. Oleh karena itu sebuah 

perusahaan harus mampu untuk memelihara dan mempertahankan lingkungan 
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bisnisnya secara efisien. Perusahaan yang mampu bertahan dalam ketatnya 

persaingan di dunia bisnis harus memiliki kinerja yang baik, baik dari segi 

manajemennya, keuangan maupun yang lainnya. Salah satu sumber informasi 

penting tentang kinerja perusahaan yang Go Public adalah laporan keuangan.   

Salah satu upaya yang dilakukan oleh para pemilik atau pemegang saham 

adalah dengan mempekerjakan tenaga ahli atau profesional untuk diposisikan 

sebagai manajer ataupun komisaris untuk mengelola perusahaan. Para pemilik 

mempekerjakan mereka dengan harapan di bawah pengelolaan tenaga ahli atau 

profesional, kinerja perusahaan akan menjadi lebih terjamin, dapat bertahan dan 

bersaing di tengah suasana pasar yang semakin kompetitif sekaligus dapat 

meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau 

pemegang saham. Kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan 

memaksimumkan nilai sekarang atau present value semua keuntungan pemegang 

saham yang diharapkan akan diperoleh di masa depan. Kemakmuran pemegang 

saham akan meningkat apabila harga saham yang dimilikinya meningkat. 

Dalam penelitian Andrian (2015) menurut Karnadi setiap pemilik 

perusahaan akan selalu menunjukkan kepada calon investor bahwa perusahaan 

mereka tepat sebagai alternatif maka apabila pemilik perusahaan tidak mampu 

menampilkan sinyal yang baik tentang nilai perusahaan, nilai perusahaan akan 

berada diatas atau dibawah nilai go public, dapat ditentukan oleh mekanisme 

permintaan dan penawaran dibursa, yang tercermin dari listing price. 

Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaaan perusahaan. Dengan 

baiknya nilai perusahaan maka perusahaan akan dipandang baik oleh para calon 
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investor, demikian pula sebaliknya. Perusahaan yang nilainya tinggi menunjukkan 

kinerja perusahaan yang baik. Salah satunya, pandangan nilai perusahaan bagi 

pihak kreditur. Bagi pihak kreditur nilai perusahaan berkaitan dengan likuiditas 

perusahaan, yaitu perusahaan dinilai mampu atau tidaknya mengembalikan 

pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur. Apabila nilai perusahaan tersirat 

tidak baik maka investor akan menilai perusahaan dengan nilai rendah. Nilai 

perusahaan yang telah go public dari harga saham yang dikeluarkan oleh 

perusahaan tersebut (Suharli, 2006). 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan antara lain 

insider ownership. Menurut Nizar, Nia (2012), Insider didefinisikan sebagai 

berikut : “Insider adalah pemegang saham, direksi atau pejabat perseroan yang 

memiliki proporsi yang signifikan dalam saham perseroan.” Dan pengertian 

kepemilikan manajerial menurut Wahidahwati (2002) sebagai berikut : 

“Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen 

yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan 

komisaris)”. Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah prosentase saham yang 

dimiliki manajer. Adapun menurut Faisal (2003), alat ukur yang digunakan untuk 

variable kepemilikan manajerial (insider ownership) adalah persentase saham 

direktur dan komisaris. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan kepemilikan 

manajerial merupakan presentase saham yang dimiliki manajer dan direksi suatu 

perusahaan. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten 

kepemilikan saham dilaporkan dalam bentuk persentase, kepemilikan manajerial 

ini merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. 
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Di dalam penelitian Sulito (2008) Menurut Sartono peningkatan insider 

ownership akan meningkatkan nilai perusahaan, karena bahwa salah satu cara 

untuk meminimalkan adanya biaya agensi adalah dengan cara meningkatkan 

kepemilikan saham manajerial (insider ownership). Adanya pengikatan saham 

manajerial ini akan menyebabkan risiko sehingga manajer akan merasakan 

langsung akibat dari setiap keputusan yang diambilnya. Hal ini akan membuat 

manajer berhati-hati dan cenderung untuk meningkatkan kemakmuran pemegang 

saham melalui memaksimalkan nilai perusahaan. 

Demsetz dan Lehn menyajikan beberapa argumen untuk hipotesa bahwa 

insider ownership dapat bervariasi di antara perusahaan-perusahaan. Umumnya, 

manfaat-manfaat dari insider ownership dihubungkan dengan tambahan dalam 

potensi kontrol dari para manajer yang mengambil andil besar dalam perusahaan. 

Biaya dari insider ownership ditanggung oleh para insider yang harus 

mengalokasikan sebagian besar dari kekayaan mereka untuk perusahaan, dan 

harus memegang suatu portofolio yang tak terdifersifikasi (undiversified). Di sisi 

lain, manajer juga mempunyai kecenderungan untuk menggunakan hutang yang 

tinggi bukan atas dasar maksimalisasi nilai perusahaan, melainkan untuk 

kepentingan oportunistik mereka. Hal ini akan meningkatkan beban bunga 

pinjaman karena resiko kebangkrutan perusahaan meningkat, sehingga agency 

cost of debt semakin tinggi (Sulito,2008). 

Kontrol terhadap suatu perusahaan memberikan nilai incremental terbesar 

bila ternyata asimetry informasional antara insider dan outsider-nya paling besar. 

Jika outsider mengetahui usaha-usaha perusahaan dan manajerial seperti yang 
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diketahui oleh insider, maka nilai incremental yang diperoleh oleh insider 

menjadi kecil. Demsetz dan Lehn berargumen bahwa resiko spesifik perusahaan 

yang tinggi adalah meningkatkan nilai insider ownership, hal ini disebabkan 

kontribusipara manajer terhadap kinerja perusahaan sulit diukur karena adanya 

noise yang diciptakan oleh faktor-faktor eksternal (Nia Hardianty, 2012). 

Perusahaan–perusahaan dengan jumlah divisi yang besar juga akan lebih mahal 

untuk dimonitor bagi para outsider. 

Beberapa penelitian mengatakan bahwa leverage memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adrian (2015), menghasilkan bahwa 

leverage memiliki hubungan yang negatif terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Suranta dan Pranata (2003) yang mengemukakan bahwa leverage 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar kecilnya leverage yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Sedangkan menurut Kusumawati dan Sudento (2005) 

menggambarkan leverage sebagai kemampuan perusahaan membayar hutangnya 

dengan menggunakan ekuitas yang dimilikinya. 

Nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar kecilnya profitabilitas 

yang dihasilkan oleh perusahaan. Menurut Weston dan Coveland (1992) dalam 

penelitian Andrian (2015) mendefinisikan profitabilitas sejauh mana perusahaan 

menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Apabila profitabilitas 

perusahaan baik maka para stakeholders yang terdiri dai kreditur, supplier, dan 

juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari 
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penjualan dan investasi perusahaan. Dengan sebaiknya kinerja perusahaan akan 

meningkatkan pula nilai perusahaan (Suharli, 2006). 

Penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2013) pengaruh profitabilitas 

sebagai indikator kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap perusahaan. 

Karena dengan meningkatnya kinerja perusahaan akan meningkatkan ROA dan 

ROE yang merupakan contoh proksi dari rasio profitabilitas. Namun penelitian 

yang dilakukan oleh Suranta dan Pranata (2003) mengingat akan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara positif. Karena rasio 

profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan.  

Jika perusahaan memiliki total aktiva yang besar maka pihak manajemen 

akan lebih leluasa dalam menggunakan aktiva yang ada di perusahaan tersebut. 

Kemudahan dalam mengendalikan aktiva perusahaan inilah yang akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Dalam menghadapi goncangan ekonomi, 

biasanya yang lebih kokoh berdiri adalah perusahaan yang berukuran besar, 

meskipun tidak menutup kemungkinan dialaminya kebangkrutan, sehingga 

investor akan lebih cenderung menyukai perusahaan berukuran besar dari pada 

perusahaan kecil.  

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. 

Karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah 

pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal 

maupun eksternal. Ukuran perusahaan dinyatakan berhubungan positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan (Rachmawati dan Hanung, 2007). Namun hal 
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ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Mas’ud 

(2006), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai nilai negatif dan 

signifikan. 

Dividen adalah bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada pemegang 

saham. Dividen payout ratio adalah kebijakan yang dikaitkan dengan penentuan 

apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang 

saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan. Dividen 

payout ratio dalam suatu perusahaaan merupakan hal yang kompleks karena 

melibatkan kepentingan banyak pihak yang terkait. Tujuan investasi pemegang 

saham adalah untuk meningkatkan kesejahteraanya dengan memperoleh return 

dari dana yang di investasikan. Sedang bagi pihak manajemen perusahaan lebih 

berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan. Kreditur membutuhkan informasi 

mengenai dividen payout ratio ini untuk menilai dan menganalisa kemungkinan 

return yang akan diperoleh jika memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan. 

Besarnya dividen yang dibagikan tergantung pada dividen payout ratio masing-

masing perusahaan. Proporsi net income after tax yang dibagikan sebagai dividen 

biasanya dipresentasikan dalam dividend payout ratio. Dividend payout ratio 

inilah yang menentukan besarnya dividen per lembar saham (dividend per share). 

Jika dividen yang dibagikan besar maka hal tersebut akan meningkatkan harga 

saham yang juga berakibat pada peningkatan nilai perusahaan. 

Kebijakan terhadap pembayaran dividen merupakan keputusan yang 

sangat penting dalam suatu perusahaan. Kebijakan ini akan melibatkan dua pihak 

yang mempunyai kepentingan yang berbeda, yaitu pihak pertama para pemegang 



8 
 

saham dan pihak kedua perusahaan itu sendiri. Dividen payout ratio bisa 

dikaitkan dengan nilai perusahaan. 

Adanya CSR perusahaan tidak lagi memikirkan keuntungan (profit) saja, 

tetapi perlu juga mementingkan aspek lingkungan dan masyarakat. Perusahaan 

perlu memberikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dikarenakan 

perusahaan dalam proses produksinya pasti membutuhkan sumber daya alam 

seperti air, tanah, pohon, batu bara, bahan bakar minyak ataupun gas. Begitu juga 

ketika dalam tahap penyelesaian produksi, pasti perusahaan akan membuang sisa-

sisa yang tidak terpakai atau limbah dalam bentuk apapun ke air, tanah, dan udara. 

Hal ini akan menjadi sebuah polusi lingkungan yng akibatnya akan sangat fatal 

bila terus terjadi, sehingga bentuk tanggung jawab perusahaan diperuntukan 

menjaga lingkungan agar lingkungan tidak rusak akibat proses produksi. Bentuk 

tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain berupa penanaman pohon-pohon 

di sekitar perusahaan, pengolahan limbah, mnggunakan bahan bakar yang ramah 

lingkingan dan menyediakan air bersih. 

Selain tanggung jawab terhadap lingkungan (planet), perusahaan perlu 

bertanggung jawab terhadap masyarakat (people) yang secara langsung merasakan 

dari proses produksi tersebut. Konsep Triple Bottom Line yaitu Profit, Planet and 

People (3P) yang diciptakan oleh John Elkington tahun (1994), dipublikasikan 

secara luas tahun 1997 melalui buku “Cannibals with Forks-the Triple Bottom 

Line of 21st Century Busuness” (Andrian, 2015).  

Indonesia memiliki industri manufaktur mobil terbesar kedua di Asia 

Tenggara (setelah Thailand). Kendati begitu, karena pertumbuhannya yang subur 
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di beberapa tahun terakhir, Indonesia akan semakin mengancam posisi dominan 

Thailand selama satu dekade mendatang. Saat ini, kapasitas total produksi mobil 

yang dirakit di Indonesia berada pada kira-kira dua juta unit per tahun. 

Tabel 1.1 

Penjualan Mobil di Indonesia (perbulan) 

 

 Month    Sold Cars  

      2012 

   Sold Cars  

      2013 

   Sold Cars  

      2014 

   Sold Cars  

      2015 

 Januari      76,427      96,718     103,609      94,194 

 Februari      86,486     103,278     111,824      88,740 

 Maret      87,917      95,996     113,067      99,410 

 April      87,144     102,257     106,124      81,600 

 Mei      95,541      99,697      96,872      79,375 

 Juni     101,746     104,268     110,614      82,172 

 Juli     102,511     112,178      91,334      55,615 

 Augustus      76,445      77,964      96,652      90,537 

 September     102,100     115,974     102,572      93,038 

 Oktober     106,754     112,039     105,222      88,408 

 November     103,703     111,841      91,327      86,938 

 Desember      89,456      97,706      78,802      73,264 

 Total    1,116,230    1,229,916     1,208,019    1,013,291 

Sumber: www.kemenperin.co.id  
 

Tabel 1.2 

Penjualan Mobil di Indonesia (pertahun) 
 

      2012     2013     2014     2015 

Penjualan Mobil 

(jumlah mobil) 

1,116,230 1,229,916 1,208,019 1,013,291 

Sumber: www.kemenperin.co.id  

 

Dalam situs resmi Kementrian perindustrian  Republik Indonesia 

www.kemenperin.co.id. Pemerintah menyatakan optimis target pertumbuhan 

otomotif Indonesia pada tahun 2013 sebesar 10%. Pemerintah menargetkan 

penjualan mobil mencapai 1,1 juta unit karena beberapa prinsipal asal Jepang 

telah mengopersikan pabrik barunya di Indonesia. 
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Perusahaan sektor otomotif di Indonesia menjadi salah satu pilihan 

infestasi yang menggiurkan bagi para investor. Suatu negara membutuhkan dana 

investasi yang besar dalam proses pembangunan, sehingga perlu adanya usaha 

yang mengarah pada dana investasi yang bersumber dari dalam negeri maupun 

luar negeri.    

Berdasarkan kasus dari PT. Astra Daihatsu Motor, yang merupakan 

perusahaan otomotif yang memproduksi mobil terbesar di Indonesia akan 

menaikkan nilai perusahaan di industri perusahaan yang go public Indonesia, hal 

ini menjadi salah satu alasan yang akan membuat naiknya suatu nilai perusahaan 

dan juga akan menarik para investor akan tertarik untuk menginvestasikan 

sahamnya keperusahaan otomotif.    

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nia 

Hardiyanti (2012) yang menunjukkan bahwa (1) Insider Ownership mempunyai 

pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, (2) leverage mempunyai pengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan terhadap nilai perusahaan, 

(3) Profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan, (4) Firm Size mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan, dan (5) Dividen Payout Ratio mempunyai pengaruh Positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan saran Nia Hardiyanti maka saya terdorong/termotifasi untuk 

meneliti kembali dengan tema yang sama. Peneliti ini menambahkan variabel 

Corporate Social Responsibility (CSR). Alasan saya menambahkan variabel CSR 

karena  perubahan tatanan kehidupan tidak hanya dalam bidang politik, ekonomi 
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tetapi juga sosial budaya. Kecenderungan dalam perubahan tatanan kehidupan 

terus menjadi agenda perubahan besar masyarakat dan memunculkan berbagai 

opini dalam sistem sosial kemasyarakatan, yang mengharapkan dan memberi 

peluang untuk mewujudkan kesejahteraan bersama yang berkelanjutan 

(sustainable development). Pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development) menghendaki adanya hubungan yang harmonis antara stakeholders 

yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dunia usaha sebagai salah satu 

stakeholders memegang peranan yang cukup penting dalam sistem ekonomi baik 

lokal, nasional maupun pada tingkat global, karena berpotensi dalam hal modal 

(capital) dan sumber daya manusia. Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) adalah dengan mengembangkan program 

kepedulian kepada masyarakat disekitarnya yang disebut tanggung jawab sosial 

perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR).  

Corporate Social Responsibility merupakan suatu keharusan untuk 

meminimalisir berbagai dampak negatif tersebut dalam membentuk suatu 

perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. Pemikiran yang melandasi CSR yang 

sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya 

mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang 

saham atau shareholder) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak 

lain yang berkepentingan (stakeholder) yang jangkauannya melebihi kewajiban-

kewajiban diatas. Tanggung jawab sosial dari perusahaan terjadi antara sebuah 

perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk di dalamnya adalah pelanggan, 

pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, pemasok bahkan juga 
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kompetitor. Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan 

manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, 

konsumen serta masyarakat. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap 

pihak – pihak di luar manajemen dan pemilik modal. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

menambahkan, objek dan variabel penelitian. Objek penelitian sebelumnya adalah 

Perusahaan Manufaktur, sedangkan penelitian ini adalah perusahaan Otomotif. 

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH INSIDER 

OWNERSHIP, LEVERAGE, PROFITABILITAS, FIRM SIZE, DIVIDENT 

PAYOU RATIO, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)”. 

I.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Insider Ownership berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah Firm size berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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5. Apakah Divident Payout Ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

6. Apakah corporate sosial responsibility (CSR) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

7. Apakah Insider Ownership, leverage, profitabilitas, Firm size, Divident 

Payout Ratio, dan  corporate sosial responsibility (CSR) berpengaruh 

secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

I.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Insider Ownership berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Untuk mengetahui leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Untuk mengetahui Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Untuk mengetahui Firm size berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Untuk mengetahui Dividend Payout Ratio berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 
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6. Untuk mengetahui Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

7. Untuk mengetahui apakah Insider Ownership, leverage, profitabilitas, 

Firm size, Divident Payout Ratio, dan  corporate sosial responsibility 

(CSR) berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

I.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berguna bagi 

seluruh pihak diantaranya adalah: 

1. Bagi Penulis 

Yaitu untuk memberikan tambahan pengetahuan dan menguji pengetahuan 

yang telah didapatkan ketika kuliah untuk dapat diaplikasikan dalam 

menyusun penelitian dan mengolah data yang ada untuk mencapai hasil 

yang diharapkan. 

2. Bagi Investor dan Manajer Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

mengambil keputusan untuk berinvestasi 

3. Bagi kalangan akademik dan praktisi 

Yaitu menambah referensi dimasa yang akan datang 

4. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan, bahan referensi, 

pertimbangan, rujukan maupun perbandingan dalam melakukan penelitian 
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selanjutnya yang terkait dengan topik yang sama atau berkaitan dengan 

pembahasan topik ini. 

I.5 Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran pokok dari rencana pembahasan ini, penulis membagi 

dalam lima bab yang di rinci ke dalam bebarapa sub bab dengan sistimatika 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  :   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori agensi, teori keputusan, Insider 

Ownership, leverage, profitabilitas, Firm Size, Divident Payout 

Ratio, corporate  sicial responcibility (CSR), pandangan islam 

tentang CSR, nilai perusahaan, penelitian terdahulu, kerangka 

berfikir dan hipotesis.  

BAB III  :   METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional 

variable, analisis data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi hasil-hasil penelitian sesuia dengan variabel-

variabel yang telah ditentukan dalam penelitian ini.  
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BAB  V   :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran yang berhubungan dalam penelitian ini. 

 


