
1 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan 

dengan pembelian dan pejulalan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa 

efek itu. Bursa efek tersebut, bersama sama dengan pasar uang merupakan sumber 

utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Kinerja perbankan 

dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yaitu permodalan yang 

diukur dengan Capital Adequacy ratio (CAR), kualitas kredit yang dapat diukur 

dengan Non Performing Loan (NPL), likuiditas yan diukur dengan ratio Return 

On Asset (ROA). CAR atau sering diebut Kebutuhan Penyediaan Modal 

Minimum (KPMM) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dikatan sehat apabila 

bank memilki ratio CAR (KPMM) 8%. NPL mencerminkan kinerja penyaluran 

kredit bank tidak baik sehingga kredit bermasalah untuk bank mejadi cukup tinggi 

LDR yaitu perbandingan antara kredit yang disalurkan dengan dana pihak ketiga 

yang dihimpun oleh bank (Giro, Tabungan, Deposito). LDR yang baik berada 

kisaran 85% - 95%. ROA merupkan dampak dari ratio CAR, NPL dan LDR. ROA 

mencerminkan kemampuan aset yang dimiliki oleh bank untuk menghasilkan 

laba. Semaki tinggi ROA menunjukkkan kemampuan bank untuk menghasilkan 

laba semakin baik yang berarti kinerja bank semakin membaik sehingga dapat 

mempengaruhi harga saham bank. Namun demikian dalam kenyataannya kinerja 
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keuangan yang dicerminkan oleh rasio rasio tersebut diatas tidak selalu 

berbanding lurus dengan harga sahamnya, karena adanya faktor-faktor eksternal 

lainnya, seperti sentiment pasar, kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, 

tingkat inflasi dan lain-lain. (Sandro Heston Sambul, Sri Murni dan Johan R. 

Tumiwa, 2016) 

Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset 

keuangan (financial assets) dan bermotif profil juga sosial, jadi bukannya hanya 

mencari keuntungan saja (Hasibuan, 2005). (Novi Yanti, 2013) 

Dalam pengertian klasik, pasar  modal diartikan sebagai suatu bidang 

usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan 

obligasi atau efek pada umumnya. Pasar modal dalam artian yang lebih 

operasional seperti yang tertuang dalam Kepres No. 60 tahun 1988, pasar modal 

dipahami sebagai bursa yang merupakan sarana yang mempertemukan penawaran 

dan permintaan dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun) dalam bursa efek. 

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahan publik yang berkaitan dengan efek yeng 

diterbitkannya, serta lembaga yang propesi yang berkaitan dengan efek. Pasar 

modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor selain 

alternatif investasi lainnya seperti : menabung di bank, membeli emas, asuransi, 

tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung 

antara investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui 

perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham dan 

lainnya. Menurut Tandelilin (2001:13) Pasar modal merupakan kegiatan yang 
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mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (invetor) dengan 

pihak yang membutuhkan dana (emiten) dengan cara memperjualbelikan 

sekuritas, yang memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi. 

Sedangkan tempat jual beli sekuritas tersebut disebut dengan bursa efek. (Novi 

Yanti, 2013) 

Nilai perusahaan Menurut Sartono (2001:9), kemakmuran pemegang 

saham akan meningkat apabila harga saham yang dimilikinya meningkat. Harga 

pasar saham juga menunjukkan nilai perusahaan, itu artinya jika apabila harga 

saham meningkat maka nilai perusahaan juga meningkat. Nilai perusahaan yang 

tinggi menggambarkan kesejahteraan pemiliknya. Menurut Husnan dan 

Pudjiastuti (2006), nilai perusahaan adalah sama dengan nilai saham jumlah 

lembar saham dikalikan dengan nilai pasar perlembar ditambah dengan nilai pasar 

utang). Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli dapat disimpulkan nilai 

perusahaan adalah nilai yang menggambarkan tingkat kesejahteraan pemegang 

saham. (Febrina Wibawati Sholekah dan Lintang Venusita, 2014) 

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu 

perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan 

setelah melalui suatu peroses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak 

perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Masyarakat menilai dengan 

bersedia membeli saham perusahaan dengan harga tertentu sesuai dengan persepsi 

dan keyakinannya. Meningkatnya nilai perusahaaan adalah sebuah prestasi, yang 

sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nlai 

perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat, dan nilai ini 
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adalah tugas dari manajer sebagai agen yang telah diberikan kepercayaan oleh 

para pemilik perusahaan untuk menjalankan perusahaannya (Bambang, 2010). 

(Dwi sukirni, 2012) 

Nilai perusahaan adalah sangat penting karena dengan nilai perusahaan 

yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Brigham 

dan Gapenski, 1996). Semakin tinggi harga saham semakin tinggi nilai 

perusahaan. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh 

harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, 

pendanaan (financing), dan manajemen aset. (Dwi Sukirni, 2012) 

Kepemilikan saham manajemen adalah proporsi saham biasa yang dimiliki 

oleh para manajemen (Suranta dan midiastuty, 2003). 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 (Siallagan dan Machfoedz, 2006). 

Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen akan mensejajarkan 

kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga manajemen akan 

termotivasi untuk meningakatkan nilai perusahaan. Hubungan antara kepemilikan 

manajerial dengan nilai perusahaan adalah hubungan nonmonotonic yang muncul 

karena adanya insentif yang dimiliki oleh manajer dan mereka berusaha 

melakukan pensejajaran kepentingan dengan outsider ownership dengan cara 

meningkatkan kepemilikan saham mereka jika nilai perusahaan meningkat. (Rina 

Susanti, 2014) 
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Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai prosentase suara yang 

berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki oleh manajer direksi suatu 

perusahaan. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten 

kepemilikan saham dilaporkan dalam bentuk prosentase. Proksi yng digunakan 

untuk menghitung kepemilikan manajerial menggunakan MOWN, yaitu jumlah 

saham yang dimiliki oleh manajemen dibagi jumlah saham yang beredar 

(Haruman, 2008). (Febrina Wibawati Sholekah dan Lintang Venusita, 2014) 

Kepemilikan manajerial Menurut Downwes dan goodman (1999) dalam 

Susanti (2010) kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga 

berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen 

yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang 

bersangkutan. Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajer 

melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta 

pengambilan keputusan. (Dwi sukirni, 2012) 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang 

mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank 

perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). 

Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham terbesar sehingga 

merupakan sarana untuk memonitor manajemen (Djakman dan Machmud, 2008). 

(Minanari, 2015) Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan 

untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk 

transparasi kepada stakeholders untuk memperoleh legimitasi dan menaikkan nilai 
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perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham 

perusahaan (Mahoney, 2007). (Minanari, 2015) 

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh 

institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, pemerintah, perusahaan 

investasi, dan kepemilikan lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting 

dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh 

institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optomal (Tarjo, 

2008). Proksi yang digunakan untuk menghitung kepemilikan institusional 

menggunakan INST, yaitu saham yang dimiliki oleh institusional dibagi jumlah 

saham yang beredar (Haruman, 2008). (Febrina Wibawati Sholekah dan Lintang 

Venusita, 2014) 

Kepemilikan institusional Menurut Tarjo (2008) dalam Andriani (2011), 

kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki 

oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi 

dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting 

dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional 

akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.  Monitoring 

tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh 

kepemilikan institusional sebagai agen pengawasan ditekan melalui investasi 

mereka yang cukup besar dalam pasar modal. (Dwi Sukirni, 2012) 

Kepemilikan publik adalah tingkat kepemilikan saham perusahaan oleh 

publik atau masyarakat umum diluar lingkungan perusahaan. (Wijayanti, 2009), 
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kepemilika perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan besar dalam 

perusahaan karena dapat mempengaruhi perusahaan melalui media masa yang 

semuanya dianggap sebagai suara publik atau masyarakat. Srtuktur kepemilikan 

publik dengan proporsi besar dapat menekan pihak manajemen agar menyajikan 

informasi perusahaan secara tepat waktu. Karena ketepatan waktu laporan 

keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi (Istiqomah, 

2010). 

Kepemilikan publik yang tinggi akan meningkatkan pengolahan laba yang 

dilakukan pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi tingkat proporsi 

kepemilikan perusahaan yang dimilki oleh publik menunjukan bahwa tingkat 

kepercayaan investor terhadap perusahaan tinggi, karena itu manajemen 

cenderung melakukan perataan laba untuk menunjukkan laba dan kinerja 

perusahaan yang baik (Nuraeni, 2010). 

Struktur kepemilikan perusahaan publik dan masalah keagenan merupakan 

isu sentral dalam literatur keuangan. Sekmakin besar dan luas usaha suatu 

perusahaan, pemilik tidak bisa mengelola sendii perusahaannya secara langsung 

sehingga memicu timbulnya masalah keagenan, yaitu maslah keagenan antara 

manajemen dan pemegang saham dan masalah keagenan antara pemegang saham 

mayoritas dan pemegang saham minoritas. Masalah keagenan pertama terjadi 

apabila kepemilikan  saham tersebar, sehingga pemegang saham secara individual 

tidak dapat mengendalikan manajemen. Akibatnya perusahaan bisa dijalankan 

sesuai keinginan manajemen itu sendiri. Masalah keagenan kedua terjadi jika 

terdapat pemegang saham mayoritas, sehingga terdapat pemegang saham 
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mayoritas yang dapat mengendalikan manajemen atau bahkan menjadi bagian dari 

manajemen itu sendiri. Akibatnya pemegang saham mayoritas memiliki kendali 

mutlak dibanding pemegang saham minoritas, sehingga pemegang saham 

mayoritas bisa melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya, tetapi 

kemungkinan merugikan pemegang saham minoritas (La portaetal, 1999). (Elva 

Nuraena, 2012) 

Corporate social responsibility merupakan bentuk tanggungjawab 

perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan 

yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan (Retno dan Priantinah, 2012). 

Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan 

terhadap lingkungannya, image perusahaan menjadi meningkat. Investor lebih 

berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik dimasyarakat karena 

semakin baiknya citra perusahaan, loyalitas konsumen semakin tinggi sehingga 

dalam waktu lama penjualan perusahaan akan membaik dan profitabilitas 

perusahaan juga meningkat. Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham 

perusahaan akan meningkat. Corporate Social responsiblity diukur menggunakan 

Corporate sicial disclousure Index (CSDI) yang sesuai dengan GRI. (Febrina 

Wibawati sholekah dan Lintang Venusita, 2014) 

Corporate Social responsiblity merupakan bentuk tanggungjawab 

perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan 

yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Semakin banyak bentuk 

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungannya, 

maka image perusahaan menjadi meningkat. Investor lebih berminat pada 
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perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat kaena semakin baiknya 

citra perusahaan, loyalitas konsumen semakin tinggi sehingga dalam waktu lama 

penjualan perusahaan akan membaik dan profitabilitas perusahaan juga 

meningkat. Jka perusahaan berjalan lanar, maka nilai saham perusahaan akan 

meningkat (Retno dan Priantinah, 2012). Kesadaran tentang pentingnya 

memperhatikan Corporate Social responsiblity ini menjadi tren global seiring 

dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk produk 

ramah lingkungan yang diatur oleh Undang-Undang No. 40 Pasal 74 Tahun 2007 

tentang Perseroan terbatas mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. 

(Febrina Wibawati Sholekah dan Lintang Venusita, 2014) 

Corporate Social responsiblity atau Pertanggungjawaban Sosial 

Perusahaan adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial kedalam operasinya 

dan interaksinya dengan stakeholders yang melebihi tanggungjawab organisasi di 

bidang hkum (Darwin, 2004). (Minanari, 2015) 

Menurut Cowen et, al., (1987) dalam sembiring (2005), secara teoritis 

perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar 

dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat 

mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial 

yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan Corporate Social responsiblity 

akan semakin luas. (Minanari, 2015) 
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Haruman (2008) menyatakan bahwa struktur kepemilikan perusahaan 

dapat mempengaruhi pencapaian tujun perusahaan. Struktur kepemilikan 

perusahaan akanmempengaruhi keputusan keuangan yang terdiri dari keputusan 

investasi, pendanaan dan kebijakan deviden. Selain struktuk kepemilikan 

perusahaan, banyak faktor-faktor lain yang harus diperhatikan karena faktor-faktor 

tersebut dapat berpengaruh terhadap keputusan keuangan perusahaan yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan akan 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam melakukan investasi yang 

menguntungkan. Implementasi keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh 

ketersediaan dana dalam perusahaan yang berasal dari sumber pendanaan internal 

(internal financing) dan sumber pendaan eksternal (external financing). Dengan 

memperhatikan sumber-sumber pembiayaan, perusahaan memiliki bebeapa 

alternatif pembiayaan untuk menentukan struktur modal yang tepat bagi 

perusahaan. (Elva Nuraina, 2012) 

Wahyudi dan parwestri (2006) menyatakan struktur kepemilikan yang 

dimiliki perusahaan diharapkan dapat berpengaruh terhadap keputusan pendanaan 

perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol 

eksternal terhadap perusahaan dan mengurangi agency cost, sehingga perusahaan 

akan menggunakan deviden yang rendah. (Elva Nuraina, 2012) Teori signal 

menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kualitas baik akan dengan sengaja 

memberi signal ke pasar, agar pasar dapat membedakan kualitas perusahaan 

tersebut dengan perusahaan lainnya (Hartono, 2005. Signal ini dapat berupa 

promosi atau informasi lainnya, salah satunya adalah informasi tentang Corporate 
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Social responsiblity (CSR), gengan harapan dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

(Komang Fridagustina Adnantara, 2013) 

Pengungkapan tanggungjawab sosial mencakup rincian lingkungan, 

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

tidak lagi di tekankan pada tanggungjawab single bottom line yaitu pada nilai 

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

tripel botom 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. 

(Rina Susanti, 2014) 

Sudah banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia khususnya karena 

kurangnya kesadaran masyarakat luas mengenai penerapan Corporate Social 

Responcibility di Indonesia. Salah satunya kasus yang terjadi di tahun 2012 

PT.ANTAM sebelumnya yang berdiri di Pomala. Setelah sekian lama beroperasi 

dan sampai sekarang PT Antam sudah merubah sosial kultural pada masyarakat 

sekitar. Dari masyarakat yang mempunyai budaya yang sam amenjadi masyarakat 

heterogen. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan PT. 

Antam di Pomala langsung atau tidak langsung telah mengubah sistem sosial 

budaya dan ekonomi masyarakat lokal yang seharusnya di lindungi 

(id.wikipedia.org) 

Di indonesia wacana mengenai kesadaran akan perlunya menjaga 

lingkungan dan tanggungjawab sosial telah diatur dalam Undang-Undang 
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Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007 yang menjelaskan bahwa 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berhubungan dengan sumber 

daya alam wajib melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Namun 

sebelum itu menurut Rika Nurlaela dan Islahuddin (2008) ada beberapa 

perusahaan yang menjalankan Corporate Social responsiblity tetapi sangat sedikit 

yang mengungkapkannya kedalam sebuah laporan. Alasan kenapa hal itu terjadi 

mungkin belum mempunyai sarana pendukung seperti : standar pelaporan, tenaga 

terampil baik menyusun laporan maupun auditor. Selain itu di sektor paar modal 

Indonesia  belum adanya penerapan index untuk saham-saham perusahaan yang 

telah menerapkan Corporate Social responsiblity. Banyak penelitia sebelumnya 

yang menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang mengungkapkan informasi 

(pertanggungjawaban sosial Corporate Social responsiblity) dalam laporan 

tahunannya semakin bertambah. Banyak perusahaan semakin menyadari 

pentingnya menerapkan program Corporate Social responsiblity sebagai bagian 

dari strategi bisnisnya. Meskipun belum diwajibkan, tetapi dapat dikataka bahwa 

banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sudah menerapkan 

praktik Corporate Social responsiblity dala laporan tahunannya dalam persentasi 

yang beragam. (Rina susanti, 2014) 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Kepemilikan 

Institusional, kepemilikan Publik dan Corporate Social Responsibility pada Nilai 

Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI 

tahun 2013-2016)”. 
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Alasannya untuk memberitahukan informasi yang dilakukan oleh 

perusahaan didalam laporan tahunan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan 

bagi investor untuk melakuka investasi pada perusahaan yang bersangkutan. 

Semakin baik kinerja suatu perusahaan maka akan semakin menarik minat 

investor karena keuntungan atau return yang diharapkan juga akan semakin besar. 

Olehkarena itu, perusahaan harus berusaha menunjukkan kinerja terbaiknya. Salah 

satu caranya dengan melakukan kegiatan sosial dan aktivitas lingkungan sebagai 

wujud tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya.. 

Penelitian ini mengembangkan penelitian Rina Susanti  (2014) yang 

meneliti tentang “ Pengaruh Kepemilikan manajerial, Kepemilikan institusional 

dan Corporate Social Responcibility pada Nilai Perusahaan (Studi empiris pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa Efek Indonesia tahun 2012)”. 

I.2 Ruang Lingkup 

Untuk membatasi masalah agar tidak terlalu luas pembahasanya, beberapa 

kriteria yang ditetapkan untuk pembatasan masalah meliputi : 

1. Objek penelitian adalah variabel yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

Dalam peneltian ini objek penelitiannya terdapat pada perusahaan Perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun (2013-2016). 

2. Variabel penelitian Dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen. Daalam penelitian ini variabel dependen 

adalah nilai perusahaan. 
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3. Variabel penelitian independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini terdapat variabel 

independen adalah kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, 

kepemilikan publik, corporate social responsibility. 

I.3 Perumusan Masalah 

1. Apakah Struktur Kepemilikan Saham mempunyai pengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan? 

2. Apakah kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan? 

3. Apakah Kepemilikan Publik mempunyai pengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan? 

4. Apakah Corporate Social Responsibility mempunyai pengaruh terhadap 

nilai Perusahaan? 

I.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh Struktur Kepemilikan Saham terhadap Nilai 

Perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai 

Perusahaan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Nilai 

Perusahaan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap 

Nilai Perusahaan 
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I.5 Kegunaan Penelitian 

I.5.1 Manfaat Teoritis 

Bagi Penulis 

Dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan 

ilmu baru mengenai Srtuktu Kepemilikan saham, Kepemilikan 

Institusional, Kepemilikan Publik dan Corporate Social responsibility dan 

pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan itu sendiri. 

I.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai masukan atau informasi untuk membantu 

memecahkan masalah yang dihadapi, dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil langkah langkah selanjutnya untuk 

meningkatkan nilai perusahaan dimasa yang akan datan, memberikan 

gambaran khusus memberikan sumbangan pimikiran tentang pentingnya 

pertanggungjawaban sosial perusahaan yang diungkapkan dalam laporan 

yang disebut sustaunability reporting dan sebagai pertimbangan dalam 

pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya 

terhadap lingkungan sosial sehingga perusahaan semakin baik dimata 

masyarakat. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan, 

informasi dan memberikan gambaran kepada investor tentang pentingnya 
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mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan nilai perusahaan dengan 

menganalisis lebih luas ketika investor akan melakukan kegiatan investasi. 

3. Bagi Pihak lain 

Dapat memberikan stimulasi secara proaktif sebagai pengontrol atas 

perilaku- perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan hak- hak yang diperoleh dan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


