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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi di era globalisasi yang terjadi saat ini menuntut  

perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Pada era ini persaingan 

antar perusahaan akan semakin ketat seiring dengan semakin banyaknya 

kebutuhan. Dengan meningkatnya persaingan perusahaan tersebut membuat 

perusahaan membutuhkan dukungan dari pemegang saham dan pihak luar 

perusahaan salah satunya adalah investor yang akan menanamkan modal pada 

perusahaan. Untuk dapat menarik minat para investor maka perusahaan harus 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan 

karena nilai perusahaan yang tinggi dapat diikuti oleh tingginya kemakmuran 

bagi para pemegang saham dan mampu menarik para investor. Tujuan utama 

didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan bagi 

pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam perusahaan dan 

meningkatkan nilai perusahaan dimata investor.  

Nilai perusahaan pada umumnya adalah gambaran dari kinerja perusahaan 

tersebut, kinerja perusahaan dapat mencerminkan bagaimana kegiatan 

perusahaan tersebut berjalan. Perusahaan dengan nilai yang tinggi umumnya 

memiliki aset yang besar karena aset merupakan salah satu hasil dari kinerja 

perusahaan (Ayub, 2018). 
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Di indonesia terjadi fenomena dimana sebagian besar nilai perusahaan 

yang dilihat dari nilai Tobins’ Q masih dibawah harapan dengan masih tidak 

adanya konsistensi dan mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Nilai 

perusahaan dilihat dari nilai Tobin’s Q secara umum dapat mencerminkan 

kondisi mengenai besaran peluang investasi yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan, selain itu nilai Tobin’s Q juga menggambarkan seberapa besar 

potensi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Nilai Tobin’s Q 

perusahaan pada perusahaan sektor property dan real estate mengalami 

fluktuasi dari tahun 2015 - 2019, hal ini akan mengakibatkan turunnya minat 

investor terhadap perusahaan. Berikut adalah rata – rata nilai Tobin’s Q  

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2015 

– 2019. 

Tabel 1.1 Nilai Tobins’Q Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di 

BEI Tahun 2015-2019 

Tahun Tobin's Q 

2015 1,3344 

2016 1,3315 

2017 1,3375 

2018 1,0932 

2019 1,0307 

Sumber : Data Diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan adanya fluktuasi dalam rentan 

tahun 2015 – 2019, pada tahun 2015 nilai rata rata Tobin’s Q sebesar 1,344 

sedangkan tahun 2016 nilainya turun menjadi 1,3315, kemudian pada tahun 

2017 nilai Tobins Q kembali mengalami kenaikan dengan nilai sebesar 

1,3375, kemudian terjadi penurunan nilai dengan cukup tinggi pada 2018 dan 
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2019, dimana pada 2018 nilai Tobin’s Q sebesar 1,0932 sedangkan pada 

tahun 2019 nilai Tobin’s Q sebesar 1,0307, fenomena naik turun tersebut 

tentunya akan berpengaruh terhadap penilaian para investor, para investor 

akan berfikir kembali jika ingin menanamkan modalnya kepada peruahaan 

tersebut jika nilai perusahaan terjadi fluktuasi. 

Nilai perusahaan sangatlah penting bagi perusahaan, nilai perusahaan akan 

berkaitan dengan pandangan pihak luar seperti investor dan pemberi pinjaman 

atas perusahaan tersebut, jika perusahaan memiliki nilai yang baik maka 

perusahaan akan lebih mudah dalam menerima modal serta tingkat 

kepercayaan dari investor menjadi tinggi. 

Nilai perusahaan merupakan jumlah keuntungan yang didapatkan oleh 

perusahaan serta keuntungan yang diharapkan di masa yang akan datang, 

keuntungan tersebut dapat dihitung dimasa sekarang dengan 

memperhitungkan tingkan resiko perusahaan (Sitio, 2001). Dari penjelasan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa jika nilai perusahaan semakin naik maka 

akan menaikkan kesejahteraan para pemegang saham pada perusahaan 

tersebut. Penelitian ini didalamnya menggunakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan yaitu  family control, family ownership, firm 

size, dan profitabilitas (Rahman, 2013) 

Perusahaan besar pada umumnya di indonesia adalah perusahaan yang 

dikendalikan oleh keluarga. Keluarga merupakan kendali penting dari 

keberlangsungan usaha. Pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh 
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keluarga dapat memiliki keunggulan yang kompetitif yang pada akhirnya 

dapat menciptakan fokus dan stabilitas dalam jangka panjang. 

Menurut hasil dari sebuah survey yang berjudul Family Survey Busines 

(PWC, 2014) menyatakan bahwa ada sekitar 95% perusahaan yang ada di 

indonesia merupakan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga. Solomon 

(2007) menyatakan lebih dari 90% dari total perusahaan yang ada di 

indonesia merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, selain itu 

dari total perusahaan keluarga di indonesia yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia banyak perusahaan keluarga dimana sebanyak 67% perusahaan 

yang telah melakukan IPO merupakan perusahaan kategori keluarga 

(Djatmiko, 2011). 

Menurut Villalonga, (2006) sebuah perusahaan keluarga memiliki 

setidaknya tiga dimensi, pertama modal dari perusahaan dipegang oleh 

keluarga pemilik, kedua perusahaan keluarga memberikan kendali penuh 

terhadap keluarga tersebut misalnya pada distribusi modal dan memberikan 

hak suara dengan adanya kemungkinan undang undang hukum yang 

membatasi, dan yang terakhir adalah keluarga memiliki posisi puncak jabatan 

di perusahaan. 

Perusahaan keluarga memiliki kelebihan diantaranya perusahaan yang 

dimiliki oleh keluarga pada umumnya mereka memiliki pemikiran jangka 

panjang terhadap keberlangsungan perusahaan mereka, sehingga perusahaan 

dapat memperoleh return yang lebih baik jika dibandingkan perusahaan non 

keluarga (Amran, 2010). 
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Kontrol keluarga akan membawa keberlangsungan hidup perusahaan 

yang lebih panjang. Perusahaan yang di kontrol oleh keluarga pada dasarnya 

akan mengutamakan perusahaan dibandingkan kepentingan lainnya. Kontrol 

keluarga cukup penting bagi perusahaan karena perusahaan pada dasarnya 

kekayaan yang dimiliki oleh keluarga memiliki kaitan erat dengan 

kesejahteraan perusahaan tersebut, karena ketika perusahaan tersebut 

mengalami masalah financial, pihak pemilik dalam hal ini keluarga bisa saja 

memberikan modal tambahan dari harta pribadi. Dengan keberlangsungan 

perusahaan yang terjamin akan menambah nilai perusahaan tersebut (Susanto, 

2008). 

Perusahaan dengan kontrol keluarga biasanya akan menempatkan anggota 

keluarga mereka di dalam susunan direksi perusahaan, tujuanya adalah agar 

anggota keluarga tersebut dapat lebih mudah mengontrol berjalannya 

perusahaan tersebut, selain itu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

keluarga biasanya lebih rasional dengan mempertimbangkan resiko yang 

paling minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian atau kendala di 

dalam kegiatan perusahaan. 

Perusahaan dengan kontrol keluarga memiliki kecenderungan untuk lebih 

berkomitmen dalam mempertahankan pengaruh kontrol keluarga tersebut 

kepada generasi berikutnya, komitmen tersebut tadi akan menimbulkan 

sebuah dorongan perusahaan beroientasi terhadap investasi dengan tingkat 

resiko yang lebih rendah. Dampak Positif dan negatif yang di akibatkan oleh 

perusahaan ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan dimata para investor, 
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan Juniarti (2014) meneliti tentang 

pengaruh family control terhadap nilai perusahaan menemukan hasil bahwa 

family control berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

penelitian lain menunjukkan adanya pengaruh positif antara family control 

terhadap nilai perusahaan (Juniarti L. G., 2004). 

Kepemilikan keluarga (Family ownership) merupakan hal yang penting 

bagi perusahaan, karena kepemilikan keluarga akan mempengaruhi 

bagaimana pengelolaan perusahaan tersebut, pengelolaan perusahaan yang 

dimiliki oleh keluarga dengan perusahaan non keluarga akan berbeda, 

perusahaan yang dimiliki oleh keluarga akan lebih serius dalam mengelola 

perusahaan dan berusaha memajukan perusahaan lebih baik sedangkan 

perusahaan non keluarga cenderung tidak terlalu fokus dalam menjalankan 

perusahaan, akan tetapi di dalam kepemilikan keluarga juga terdapat resiko 

apabila anggota keluarga yang ada di perusahaan tersebut kurang kompeten 

dalam menjalankan perusahaan (Chumaidah, 2018). 

Selain itu kepemilikan keluarga juga akan mempengaruhi nilai perusahaan 

karena pengelolaan yang lebih baik dari perusahaan yang dimiliki keluarga 

akan membuat perusahaan tersebut lebih efektif dan efisien dalam operasional 

perusahaan tersebut, jika perusahaan memiliki operasional yang baik maka 

hal tersebut akan membuat nilai perusahaan lebih baik terutama dilihat dari 

pihak eksternal. 

Menurut Barney (1991) Perusahaan yang dimiliki oleh keluarga akan 

memberikan suatu keunggulan yaitu kepemilikan keluargaakan memberi 
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keungulan kompetitif yang nantinya akan menciptakan suatu stabilitas dan 

menciptakan fokus yang menyebabkan keuntungan jangka panjang. 

Beberapa penelitian tentang pengaruh kepemilikan keluarga (Family 

ownership) terhadap nilai perusahaan telah dilakukan. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Dina Patrisia, Halkadri Fitra,Luli Febrianti (2019) menyatakan 

bahwa Kepemilikan keluarga (Family ownership) memiliki pengaruh 

negative terhadap Nilai Perusahaan, namun hasil lain terjadi pada penelitian 

yang dilakukan oleh Apri Dwi Astuti dan Unswagari cirebon (2014) yang 

menyatakan bahwa Kepemilikan keluarga (Family ownership) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

Ukuran dari sebuah perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan 

mengalami kemajuan yang pesat sehingga para investor perusahaan tersebut 

akan merespon secara positif dan menaikkan nilai perusahaan, daya saing dari 

perusahaan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pesaing lainnya, 

perusahaan dengan nilai total aset yang besar juga akan lebih menarik para 

investor dari luar datang, tidak hanya itu, jika aset yang dimiliki perusahaan 

besar maka akan memberikan keleluasaan bagi pihak manajemen untuk 

menggunakan aset tersebut, sehingga perusahaan juga akan bisa 

mengendalikan masalah yang mungkin akan muncul kedepannya 

(Hermaningsih, 2012). 

Ukuran perusahaan juga akan mempengaruhi minat investor untuk 

berinvestasi terhadap perusahaan tersebut, umumnya perusahaan dengan 

ukuran besar akan lebih sering untuk menggunakan laba ditahan mereka, 
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sehingga sebagai investor tentu akan mempertimbangkan kembali jika 

berinvestasi dengan tingkat pembagian laba yang rendah (Juniarti V. H., 

2014). 

Menurut Juniarti L. G. (2004) Perusahaan dengan ukuran  lebih besar 

umumnya memiliki keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan 

perusahaan dengan ukuran kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar 

memiliki kekuatan pasar yang lebih besar sehingga memungkinkan mereka 

untuk menetapkan harga lebih tinggi dibandingkan harga di pasaran dan 

memberikan peluang bagi perusahaan tersebut untuk memperoleh laba yang 

lebih tinggi. 

Ukuran perusahaan yaitu suatu tingkatan yang ditujukan untuk 

menunjukkan perkembangan sebuah perusahaan didalam kegiatan bisnisnya, 

besar atau kecilnya perusahaan dapat berdampak terhadap kemampuan 

dalammenanggulangi resiko yang kemungkinan akan terjadi di masa yang 

akan datang (Prasetyorini, 2013).  

Ukuran Perusahaan bisa dianggap mempengaruhi nilai dari suatu 

perusahaan, hal ini dikarenakan semakin besar ukuran sebuah perusahaan 

maka perusahaan akan mendapatkan sumber pendanaan dengan lebih mudah, 

pendanaan perusahaan tersebut bisa bersifat pendanaan internal atau 

pendanaan eksternal. sebuah penelitian yang dilakukan oleh Amalia Dewi 

Rahmawati (2015) yang meneliti pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan hasilnya ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Namun pada penelitian lain menunjukkan hasil bahwa ukuran 
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perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (Chumaidah, 

2018). 

Profitabilitas merupakan tujuan dari berjalannya sebuah perusahaan 

dengan mencari keuntungan perusahaan yang didapatkan melalui kegiatan 

operasional dan aktivitas usahanya. sebuah rasio profitabilitas menunjukkan 

bagaimana kemampuan dari manajemen perusahaan dan para eksekutif di 

dalam sebuah perusahaan dalam tujuannya menciptakan tingkat keuntungan 

yang maksimal baik dalam bentuk laba usaha maupun dari nilai atas 

perusahaan tersebut (Hermaningsih, 2012). 

 Perusahaan dengan tingkat laba yang dihasilkan tinggi, umumnya 

memiliki modal yang besar dan kuat, umumnya perusahaan dengan 

profitabilitas tinggi dapat mempengaruhi nilai perusahaan ke arah yang 

positif, jika sebuah perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi 

akan menaikkan perusahaan karena profitabilitas yang tinggi mampu 

meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan 

(Ignasius Leonardo, 2017). 

Profitabilitas pada umumnya dijadikan acuan bagi pihak pengelola atau 

pihak investor untuk menilai sebuah perusahaan, tingkat profitabilitas juga 

digunakan untuk memprediksi nilai perusahaan yang akan datang, tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan membawa dampak yang baik dan 

meningkatkan nilai dari suatu perusahaan. 

Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan telah dilakukan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ignasius 
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Leonardo (2017) mendapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, penelitian lain menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (Hermaningsih, 2012). 

Penelitian ini menggunakan nilai Tobins’Q untuk mengukur nilai 

perusahaan, nilai Tobins’Q  pada dasarnya menitik beratkan pada nilai pasar 

atau harga saham yang beredar sebagai faktor penentu yang penting didalam 

menentukan nilai perusahaan, untuk itu agar dapat meningkatkan nilai 

perusahaan maka perusahaan perlu menaikkan nilai pasar saham atau 

menaikkan harga saham yang beredar di pasar agar nilai perusahaan dapat 

naik. 

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang diatas maka dapat dilihat 

dimana telah terjadi fenomena permasalahan yaitu telah terjadi penurunan 

nilai perusahaan yang berbanding terbalik dengan tujuan perusahaan yaitu 

menaikkan nilai perusahaan, selain itu masih terjadi perbedaaan hasil 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema nilai perusahaan dengan 

judul “ Pengaruh Family Control, Family Ownership, Firm Sie, dan 

Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan” 
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1.2. Batasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang penelitian dengan fenomena yang sedang 

terjadi saat ini dan berdasarkan pada penelitian yang nyata untuk mengetahui 

apakah terdapat konsistensi terhadap teori yang digunakan dan sebaliknya 

yang berkaitan dengan pengaruh family control, family ownership, firm size, 

dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan maka batasan masalah pada 

penelitian ini adalah :  

1. Penelitian ini bersifat penilitian deskriptif kuantitatif. 

2. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Family control, Family 

ownership, Firm size, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. 

3. Penelitian ini mengambil Obyek Perusahaan sektor investasi dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015-

2019. 

1.3. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat faktor faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan, faktor tersebut adalah family control, family 

ownership, firm size, dan profitabilitas 

 Adanya Fenomena Gap yang telah diuraikan sebelumnya di latar belakang 

adalah salah satu alasan bagi peneliti untuk meneliti pengaruh family control, 

family ownership, firm size, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, maka 

berdasarkan pada rumusan masalah tersebut dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 
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1. Apakah terdapat pengaruh family control terhadap nilai perusahaan ? 

2. Apakah terdapat pengaruh family ownership terhadap nilai perusahaan ? 

3. Apakah terdapat pengaruh Firm size terhadap nilai perusahaan ? 

4. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan ? 

1.4. tujuan penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki 

tujuan untuk mencoba mendapatkan bukti yang kuat dan empiris serta guna 

pengembangan model penelitian yang menjadikan nilai perusahaan baik bagi 

pihak luar dan pihak dalam perusahaan yaitu dengan menjawab rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh family control terhadap 

nilai perusahaan. 

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh family ownership terhadap 

nilai perusahaan. 

3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh firm size terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan. 
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1.5. Manfaat penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian dengan judul pengaruh family control, 

family ownership, firm size, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, maka 

diharapkan penelitisn ini memperoleh manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Ilmiah 

Dengan adanya penelitian ini secara ilmiah diharapkan nantinya 

akan membantu dalam pengembangan dan pengetahuan pada bidang 

manajemen keuangan, khususnya mengenai Pengaruh Family control, 

Family ownership, Firm size, dan profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang bisa didapatkan adalah dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pengetahuan bagi para 

pembaca tentang dasar dasar perusahaan yang di kontrol keluarga, 

kepemilikan keluarga, firm size, profitabilitas dan juga nilai perusahaan. 

3. Manfaat akademis 

Manfaat akademisnya yaitu dengan adanya penelitian ini sebagai 

perwujudan dari pelaksanaan penelitian yang merupakan salah satu Tri 

Dharma perguruan tinggi dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. 

  

  


