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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 2016 Indonesia memiliki pemberitaan yang cukup menyita 

banyak perhatian salah satunya adalah tentang reklamasi teluk Jakarta yang 

berada di Jakarta Utara. Seperti yang telah disampaikan oleh metrotvnews.com 

reklamasi bertujuan untuk menjadikan kawasan pinggiran Jakarta menjadi tempat 

yang memiliki nilai tambah dari sudut pandang ekonomi dan perkembangan kota. 

Secara tidak langsung dapat membantu pemerintah untuk perluasan wilayah atau 

pembukaan lahan baru untuk tempat tinggal maupun dalam hal bisnis dan 

ekonomi daerah. Terdapat beberapa perusahaan yang terlibat dalam reklamasi 

teluk Jakarta seperti yang telah disampaikan oleh netralitas.com antara lain adalah 

PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda, PT Pelindo II, PT Manggala 

Krida Yudha, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Kapuk Naga Indah, PT Jaladri 

Eka Pasti, PT Taman Harapan Indah, PT Muara Wisesa Samudera, PT Jakarta 

Propertindo. 

Perekonomian pada pinggiran Jakarta Utara tidak terlepas dari aktivitas 

laut yang sebagian besar telah menjadi pencaharian bagi warga. Jakarta Utara 

merupakan kawasan dengan hasil laut berupa ikan yang memiliki kontribusi yang 

cukup besar di Jakarta. Reklamasi tersebut tentu tidak terlepas dari adanya pro dan 

kontra yang ada di masyarakat. Seperti yang telah dilansir oleh metrotvnews.com 

pihak pro beranggapan bahwa reklamasi dibutuhkan karena semakin sedikitnya 
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lahan untuk tempat tinggal, dapat mengatasi kemacetan, mengurangi volume 

banjir di ibukota, keseimbangan ekonomi daerah, dapat memperbaiki tata kota. 

Sedangkan pihak kontra yang telah dilansir oleh bbc.com berpendapat bahwa 

adanya reklamasi dapat menguntungkan beberapa pihak tertentu seperti pihak 

pengembang proyek dan bagi masyarakat dengan pencaharian yang tergantung 

dengan aktivitas laut seperti nelayan sangat dirugikan, karena tidak dapat mencari 

ikan dengan efektif. 

Seperti berita yang telah disampaikan sindonews.com banyak sekali pihak 

kontra yang meminta bantuan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta untuk 

menuntaskan masalah dan menuntut agar reklamasi tersebut dapat diberhentikan 

demi kepentingan bersama dan keadilan sosial. Karena pihak kontra yang 

meminta bantuan kepada LBH Jakarta sebagian besar adalah nelayan yang pada 

umumnya mendapatkan rezeki dari hasil laut. Pro dan kontra yang ada di 

masyarakat dapat mempengaruhi kualitas perusahaan terutama perusahaan-

perusahaan yang ikut serta dalam proyek pengembangan reklamasi. Kasus seperti 

reklamasi sangat berkaitan dengan nilai perusahaan, karena nilai perusahaan 

merupakan cerminan atau gambaran keadaan perusahaan dan sangat mudah 

terpengaruhi dengan adanya kasus-kasus seperti reklamasai atau kasus lainnya. 

Nilai perusahaan memiliki arti penting dalam dunia bisnis, karena nilai 

perusahaan merupakan brand image atau citra perusahaan yang dapat 

mempengaruhi nama baik perusahaan di muka umum terutama masyarakat. Jika 

suatu perusahaan memiliki brand image atau citra yang baik maka masyarakat 

akan yakin dan percaya pada perusahaan tersebut dan investor akan tertarik untuk 
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menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut apabila suatu perusahaan 

memiliki brand image atau citra yang jelek maka masyarakat tidak yakin dan 

tidak akan percaya pada perusahaan tersebut dan investor tidak akan tertarik untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Nilai perusahaan dapat 

dikatakan sebagai nilai pasar dimana sangat erat hubungannya dengan harga 

saham dengan memberikan pandangan kepada investor mengenai risiko dan 

prospek perusahaan dimasa depan (Bringham & Houston, 2012 : 150). Nilai 

perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi maka akan 

diikuti dengan tingginya kemakmuran pemegang saham. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa, nilai perusahaan yang baik akan berdampak baik pada 

investor dan pembagian dividen, hal ini akan menarik perhatian investor untuk 

menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan maka 

penelitian ini akan mengambil topik mengenai nilai perusahaan dengan meneliti 

perusahaan property dan real estate dengan periode 2011-2015. Nilai perusahaan 

merupakan salah satu fakor yang dapat mempengaruhi investor dan masyarakat, 

investor cenderung akan menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki 

nilai perusahaan yang baik karena jika nilai perusahaan baik maka akan 

berdampak baik terhadap pembagian dividen dan kesejahteraan pemegang saham 

sedangkan dari sudut pandang masyarakat, masyarakat akan memakai produk atau 

jasa suatu perusahaan yang memiliki brand image atau citra yang baik karena 

dengan brand image atau citra yang baik maka masyarakat akan memiliki 

pandangan bahwa perusahaan tersebut memiliki kualitas dan kinerja yang baik. 
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Perusahaan property dan real estate digunakan karena dengan 

berkembangnya pembangunan yang dilalukan oleh pemerintah Indonesia 

mengenai tatanan kota dan daerah semakin banyak perusahaan property dan real 

estate bermunculan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan untuk periode 

penelitian yaitu 2011-2015 dipilih karena perkembangan perekonomian di 

Indonesia pada periode tersebut mengalami penurunan menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS), periode tersebut menarik untuk dipilih sebagai periode penelitian 

karena dengan perekonomian yang menurun apakah nilai perusahaan memiliki 

nilai yang konsisten stabil pada periode penelitian. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010-2015 

Banyak penelitian yang menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel 

yang dapat dipengaruhi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ta’dir et al. (2014) 

menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain adalah struktur modal, ukuran perusahaan dan risiko perusahaan baik secara
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simultan maupun parsial. Sedangkan menurut Ni Luh dan I Ketut (2014) 

berpendapat bahwa sruktur modal, keputusan investasi dan kebijakan dividen 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan menggunakan metode purposive 

sampling. 

Menurut Ni Putu dan I Wayan (2014) kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan Ayu dan Ary (2013) 

menyatakan bahwa nilai perusahaann dapat dipengaruhi oleh struktur modal, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Alfredo et al. (2012) bahwa nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh kinerja 

perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai moderasi, kinerja keuangan yang 

digunakan adalah likuiditas, profitabilitas, leverage.  

Hasil penelitian Ta’dir et al. (2014) menyatakan bahwa seluruh variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ni Luh dan I Ketut (2014) menyatakan bahwa struktur modal dan 

keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan,  

sedangkan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian Ni Putu dan I Wayan (2014) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada nilai perusahaan sedangkan 

kepemilikan intitusional menyatakan memiliki pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Hasil dari penelitian Ayu dan Ary (2013) menyatakan bahwa struktur 

modal berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas 
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berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, dan ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian Alfredo et al. (2012) 

likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 

kebijakan dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi pengaruh likuiditas 

terhadap nilai perusahaan, leverage berpengaruh negarif tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan, kebijakan dividen tidak mampu secara signifikan memoderasi 

pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen tidak mampu secara 

signifikan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nlai perusahaan. 

Nilai perusahaan dapat mempengaruhi keputusan investasi pada investor, 

investor akan menanamkan modalnya pada suatu perusahaan dengan nilai 

perusahaan yang tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi dapat mencerminkan 

perusahaan yang sehat atau baik. Sehingga penting bagi perusahaan untuk 

mengetahui faktor-faktor apasaja yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

Dari penelitian-penelitian sebelumnya maka penulis akan mengambil judul 

“PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR MODAL DAN STRUKTUR 

KEPEMILIKAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan rumus 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 
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3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti secara signifikan mengenai 

pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti secara signifikan mengenai 

pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti secara signifikan mengenai 

pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. 

4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti secara signifikan mengenai 

pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

mengelola tatanan manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan 

berdasakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilia perusahaan. 
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2. Bagi investor 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam 

berinvestasi dengan nilai perusahaan sebagai acuan untuk berinvestasi dan 

untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

3. Bagi penulis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai kemampuan dalam mengamati permasalahan dan 

dapat menerapkan ilmu secara langsung. 

4. Bagi peneliti berikutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya dan mampu berkontribusi untuk mengahasilkan penelitian-

penelitian yang baik. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penelitian menjelaskan isi dari masing-masing bab yang 

meliputi sub bab yang akan ditulis: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang yang berkaitan dengan topik 

penelitian, rumusan masalah, tujuan  dan manfaat penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Menjelaskan penelitian yang akan dilakukan yang dimulai dari penjabaran 

penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, 

sampai dengan hipotesis penelitian. 



9 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai tata cara yang dilakukan untuk menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan. 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Menjelaskan mengenai gambaran tentang populasi, penjelasan analisis 

data yang terdapat pada hasil penelitian yang mengarah pada pemecahan masalah 

dan hasil uji hipotesis. 

BAB V PENUTUPAN 

Menjelaskan mengenai keismpilan penelitian, keterbatasan penelitian, dan 

saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


