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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, banyak perusahan berlomba untuk memperlihatkan 

eksistensi dalam menjalankan bisnisnya. Eksistensi perusahaan menjadi hal 

yang penting, mengingat saat ini kesadaran masyarakat untuk berinvestasi 

mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Para manajer akan selalu 

berupaya meningkatkan eksistensi perusahaan, salah satu caranya dengan 

selalu meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dianggap mampu 

memberikan daya tarik tersendiri untuk memikat pihak luar perusahaan, 

seperti investor maupun pemerintah. Investor diharapkan mau menanamkan 

modalnya di perusahaan, sedangkan pemerintah diharapkan mampu melihat 

kemampuan perusahaan dalam membayar pajaknya. 

Nilai perusahaan merupakan salah satu alat pembanding yang akan 

dilakukan perusahaan untuk membandingkan perusahan yang didirikan 

dengan perusahaan yang lainnya. Nilai perusahaan adalah persepsi investor 

terhadap tingkat keberhasilan atau kemampuan perusahaan yang sering 

dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi akan membuat nilai 

perusahaan tinggi pula. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pasar tidak 

hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini saja melainkan juga pada prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

Mempertahankan kontinuitas perusahaan merupakan elemen yang 

sangat penting yang harus dilakukan oleh perusahaan, yang mana hal ini 
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berkaitan dengan kesejahteraan pemegang saham yang digambarkan dengan 

nilai perusahaan. Apabila harga saham meningkat, hal ini akan berdampak 

pada peningkatan nilai pemegang saham yang bisa dibuktikan dengan 

menghitung tingginya tingkat pengembalian pemegang saham. 

Disisi lain, aktivitas investasi akan dihadapkan dalam berbagai 

ketidakpastian yang sulit diprediksi dimasa yang akan datang. Untuk 

meminimalisir ketidakpastian tersebut, investor memerlukan berbagai macam 

informasi baik dari dalam ataupun dari luar perusahaan, baik itu isu politik 

maupun keadaan ekonomi suatu negara. Informasi formal seharusnya 

diperoleh dari laporan keuangan yang berasal dari kinerja perusahaan selama 

satu periode yang berkelanjutan. Informasi yang lengkap akurat, relevan, dan 

tepat waktu sangat diperlukan oleh investor sebagai alat analisis untuk 

mengambil keputusan investasi. 

Salah satu tujuan perusahaan didirikan adalah untuk memperoleh 

keuntungan. Perusahaan yang berorientasi pada pemaksimalan keuntungan 

akan cenderung memfokuskan kegiatannya dalam meningkatan nilai 

perusahaan. Apabila sebuah perusahaan memperoleh keuntungan yang tinggi 

akan mencerminkan kinerja perusahaan yang baik dan akan membuat nilai 

perusahaan meningkat. Peningkatan keuntungan yang berakibat pada tingkat 

nilai perusahaan membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya. 

Proksi yang digunakan adalah ROA (return on asset) ini untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat pengembalian investasi dengan menggunakan aset 

perusahaan. 
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Perusahaan akan selalu menghadapi peluang investasi di masa sekarang 

untuk masa depan. Tentu saja peluang investasi ini harus dimanfaatkan 

perusahaan secara maksimal agar perusahaan mampu menambah nilai aset. 

Peluang investasi ini pula diharapkan mampu menghasilkan pengembalian 

yang lebih besar. Hal ini karena perusahaan telah mengeluarkan sebagian 

dananya untuk suatu keputusan investasi. Pengeluaran-pengeluaran seperti ini 

tentunya akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan dalam berbagai hal 

misalnya menambah keuntungan perusahaan. Apabila perusahaan mampu 

mengeluarkan dananya dalam investasi yang tepat sasaran, maka perusahaan 

dapat membuat nilai perusahaan meningkat. 

Bagi perusahaan yang masih memiliki dana setelah melakukan 

reinvestasi, maka dana tersebut dinamakan free cash flow. Free cash flow 

merupakan dana bersih sisa reinvestasi. Dana ini diharapkan mampu 

memberikan kepuasan bagi para pemegang saham untuk menerima haknya 

setelah turut andil dalam memajukan nilai perusahaan. Namun free cash flow 

disini yang seharusnya dibagian ke para pemegang saham akan terpengaruhi 

kebijakan manajemen. Ini karena manajemen berpandangan free cash flow 

perusahan masih dapat dilakukan reinvestasi juga untuk menguntungkan 

mereka. Secara harfiah, perusahaan akan mendapat pandangan yang baik 

apabila kesejahteraan pemegang saham juga diperhatikan. 

Menurut Herdinata (2007) dalam Hidayah (2015) menyatakan bahwa 

sebagian besar perusahaan yang berada di kawasan Asia pada umumnya 

memiliki karakteristik yang sama. Karakteristik itu adalah control keluarga 
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yang merangkap sebagai manajer perusahaan. Kendali keluarga akan sangat 

berpengaruh meskipun perusahaan tersebut telah go public. Hal ini sangat 

dipercayai banyak peneliti untuk beramggapan nilai perusahan akan 

terpengaruhi dalam struktur kepemilikan ini. Struktur kepemilikan ini akan 

selalu senantiasa mengupayakan agar perusahaan yang didirikan oleh para 

pendahulunya masih terlihat baik sepanjang karir perusahaan. Upaya-upaya 

ini akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dalam pencapai tujuan 

perusahaan yaitu pemaksimalan nilai perusahaan. 

Manajemen dan investor seringkali memiliki kepentingan yang berbeda. 

Konflik akan muncul apabila manajer bertindak atas namanya sendiri dan 

menginstruksikan kepada manajer lain untuk melaksanakan perintahnya. Hal 

ini sangat tidak disukai investor karena manajer dapat bertindak semaunya 

sendiri tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Akibatnya investor merasa khawatir 

manajer akan memanfaatkan fasilitas perusahaan secara berlebihan dan 

membuat keputusan yang penuh risiko. Teori agensi diharapkan mampu 

meminimalisir konflik yang terjadi di dalam hubungan manajer dengan 

investor. 

Informasi yang diberikan oleh perusahaan harus akurat, relevan dan 

tepat waktu. Jika perusahaan dengan cermat melakukannya, ini akan 

memeberikan sinyal positif bagi investor. Ini juga akan memberikan prospek 

baik bagi berusahaan untuk masa yang akan datang. Sinyal-sinyal positif 

semacam ini akan segera ditangkap oleh para investor. Sinyal positif ini 

memberi pandangan bagi investor untuk keputusan investasi yang akan 
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dilakukannya. Apabila perusahaan memiliki tingkat sinyal positif yang tinggi, 

maka perusahaan berkesempatan menghindari penjualan saham. Kepercayaan 

investor dianggap mampu dijadikan struktur modal yang baru bagi 

perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan Putri, dkk (2018), menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaaan. Di dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Padnyawati & Kusumawati (2018) 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh pada nilai 

perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Astriani (2014) 

menyatakan hal yang berbeda yaitu profitabilitas dan kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan Prabowo, dkk (2018) memperoleh 

kesimpulan yaitu investment opportunity set berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Mardasari (2014) menyimpulkan bahwa free cash flow juga berpengaruh 

negative terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

Susilo, dkk (2018) menyatakan hal yang berbeda bahwa investment 

opportunity set dan free cash flow berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Dari uraian diatas dan beberapa uraian penelitian terdahulu masih 

terdapat ketidakseragaman informasi yang disimpulkan. Hal ini menjadi salah 

satu tujuan penulis untuk ingin menambah informasi agar hasil yang 



6 
 

 
 

diperoleh bisa lebih akurat dan relevan untuk pembaca informasi dibidang 

keuangan.  

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang dapat disimpulkan beberapa rumusan 

masalah yang akan diteliti, yaitu: 

1. Apakah profitabilatas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah investment opportunity set berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 

3. Apakah free cash flow berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris 

antara pengaruh dari profabilitas, investment opportunity set, free cash flow, 

dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. dalam proses 

pembuktian secara empiris peneliti akan menggunakan rumusan – rumusan 

statistik yang diharapkan dapat membantu mendapatkan bukti secara akurat 

dan relevan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. Berikut adalah manfaat yang didapat: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan teori tentang nilai perusahaan atau materi terkait. 
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b. Hasil penelitian diharapkan mampu untuk memperbaharui penelitian 

terdahulu. 

c. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pembaca 

dalam bidang keuangan 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan infomasi pada pihak 

lain seperti investor sebagai bahan pertimbangan investasi. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian 

dalam meningkatkan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang. 


