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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

       Dalam memasuki era globalisasi saat ini, persaingan antar perusahaan 

semakin ketat karena banyak perusahaan melakukan kegiatan ekonomi tanpa batas 

negara. Setiap perusahaan akan berlomba-lomba mengoptimalkan sumber daya 

yang mereka miliki demi menghasilkan laba yang maksimum, dengan harapan 

dapat meningkatkan nilai perusahaannya yang pada umumnya juga merupakan 

tujuan jangka panjang suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan 

mengindikasikan kemakmuran pemegang saham. 

       Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran politik pemegang saham. Pemegang saham, kreditur 

dan manajer adalah pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan yang 

perspektif berkenaan dengan perusahaan. Pemegang saham akan cenderung 

memaksimalkan nilai saham dan memaksa manajer untuk bertindak sesuai dengan 

kepentingan mereka melalui pengawasan yang mereka lakukan. Kreditur di sisi 

lain cenderung akan berusaha melindungi dana yang sudah mereka investasikan 

dalam perusahaan dengan jaminan dan kebijakan pengawasan yang ketat pula. 

Manajer juga memiliki dorongan untuk mengejar kepentingan pribadi mereka. 

Bahkan tidak tertutup kemungkinan para manajer melakukan investasi walaupun 
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investasi tersebut tidak dapat memaksimalkan nilai pemegang saham (Arieska dan 

Gunawan, 2011). 

Hermuningsih dan Wardani (2009) mengatakan nilai perusahaan merupakan 

persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. 

Pujiati dan Widanar (2009) juga menyatakan bahwa harga pasar saham 

perusahaan merupakan suatu cerminan penilaian investor secara keseluruhan atas 

setiap ekuitas yang dimiliki. Selain itu, harga pasar saham menunjukkan penilaian 

sentral diseluruh pelaku pasar, dan bertindak sebagai barometer kinerja 

manajemen perusahaan. Nilai perusahaan ini merupakan suatu hal yang penting 

bagi seorang manajer maupun bagi seorang investor. Bagi seorang manajer nilai 

perusahaan merupakan suatu tolak ukur atas prestasi kerja yang telah dicapainya. 

Jika seorang manajer mampu untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajer 

tersebut telah menunjukkan kinerja baik bagi perusahaan. Selain itu, secara tidak 

langsung manajer ini telah mampu untuk meningkatkan kemakmuran bagi 

pemegang saham yang merupakan tujuan perusahaan. Sedangkan bagi investor 

peningkatan nilai perusahaan merupakan suatu persepsi yang baik terhadap 

perusahaan. Dan jika seorang investor sudah memiliki suatu pandangan yang baik 

terhadap perusahaan, maka investor tersebut akan tertarik untuk berinvestasi 

sehingga hal ini akan membuat harga saham perusahaan mengalami peningkatan. 

Untuk mencapai tujuan meningkatkan nilai perusahaan maka dibutuhkan lah 

seorang manajer yang mampu untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat. 

Salah satu keputusan keuangan yang harus diambil oleh seorang manajer adalah 

keputusan investasi. Keputusan investasi sangat penting karena akan 
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mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan. Pujiati dan 

Widanar (2009), menyatakan bahwa keputusan investasi menyangkut tindakan 

mengeluarkan dana saat sekarang sehingga diharapkan mendapatkan arus kas di 

masa yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang 

dikeluarkan pada saat sekarang sehingga harapan perusahaan untuk selalu 

berkembang akan semakin terencana. Jika perusahaan mampu menciptakan 

keputusan investasi yang tepat maka aset perusahaan akan menghasilkan kinerja 

yang optimal sehingga memberikan sinyal positif bagi investor yang nantinya 

akan meningkatkan harga saham dan menaikkan nilai perusahaan.  

Harga saham sebagai representasi dari nilai perusahaan dapat ditentukan oleh 

tiga faktor yaitu faktor internal perusahaan, eksternal perusahaan, dan teknikal. 

Faktor internal dan eksternal merupakan faktor yang sering digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan oleh para investor di pasar modal. Sedangkan faktor 

teknikal lebih bersifat teknikal, teknis, dan psikologis, seperti volume 

perdagangan saham, nilai transaksi perdagangan saham, dan kecenderungan naik 

turunnya harga saham (Sudiyatno dan Puspitasari, 2010). 

Dalam penelitian ini menekankan pada faktor internal perusahaan yang sering 

dipandang sebagai faktor penting untuk menentuka harga saham. Faktor internal 

perusahaan dalam analisis pasar modal sering disebut dengan faktor fundamental 

perusahaan. Faktor ini bersifat controllable sehingga dapat dikendalikan 

perusahaan. Fungsi keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam kegiatan 

perusahaan dan mempunyai pengaruh cukup besar terhadap nilai perusahaan. 
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Investasi modal merupakan salah satu aspek utama dalam keputusan investasi 

selain penentuan komposisi aktiva. Bagi beberapa perusahaan, aktivitas investasi 

merupakan unsur penting dari operasi perusahaan dan penilaian kinerja 

perusahaan mungkin sebagaian besar, atau seharusnya bergantung pada hasil yang 

dilaporkan dalam bagian ini. 

Keputusan lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah keputusan 

pendanaan. Keputusan pendanaan merupakan sebuah keputusan yang penting 

untuk kelangsungan perusahaan. Perusahaan memerlukan pendanaan untuk 

menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Husnan (1997) menyatakan 

keputusan pendanaan perusahaan menyangkut keputusan tentang bentuk dan 

komposisi pendanaan yang akan digunakan oleh perusahaan. Secara umum 

sumber dana perusahaan ada yang berasal dari dalam perusahaan (internal 

financing) seperti laba ditahan dan dari luar perusahaan (external financing) 

seperti hutang dan modal sendiri. 

Menurut Brealey et al. (2008), struktur modal merupakan campuran antara 

hutang jangka panjang dan pembiayaan ekuitas. Pendanaan perusahaan dengan 

hutang memiliki dua manfaat, yaitu mengurangi pajak (tax deductible) dan 

memberikan keuntungan untuk para pemegang saham karena tidak perlu membagi 

keuntungannya untuk mengembalikan hutang apabila bisnis berjalan dengan baik 

(Brigham dan Houston, 2001). Namun, pendanaan dengan hutang juga memiliki 

kekurangan yaitu, dapat meningkatkan risiko perusahaan saat penggunaan hutang 

juga meningkat, dan menyebabkan kebangkrutan saat perusahaan mengalami 

kerugian dan pendapatan perusahaan tidak dapat menutup beban bunga. Atas 
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dasar kelebihan dan kekurangan pendanaan dengan hutang tersebut, perusahaan 

harus menentukan pendanaan yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi 

perusahaan. 

Menurut Hasnawati (2005), proporsi penggunaan sumber daya internal atau 

eksternal dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan menjadi sangat penting 

dalam manajemen keuangan. Jika manajer dapat merancang kombinasi yang tepat 

antara biaya dan manfaat yang akan diperoleh, maka keputusan pendanaan yang 

diambil tepat, hal ini akan menurunkan cost of capital atau biaya modal dan 

menaikkan nilai perusahaan. 

Satu lagi kebijakan yang harus diperhatikan dalam mengoptimalkan nilai 

perusahaan adalah kebijakan dividen dimana para investor memiliki tujuan utama 

untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengharapkan pengembalian dalam 

bentuk dividen maupun capital gain, sedangkan perusahaan mengharapkan 

pertumbuhan secara terus menerus untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya sekaligus memberikan kesejahteraan kepada para pemegang sahamnya, 

sehingga kebijakan dividen penting untuk memenuhi harapan pemegang saham 

terhadap dividen dengan tidak menghambat pertumbuhan perusahaan di sisi lain. 

Selain itu, tujuan pembagian dividen juga untuk menunjukkan likuiditas 

perusahaan, untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham akan pendapatan 

riil, serta sebagai alat komunikasi antara manajer dan pemegang saham. 

Pemegang saham mempunyai tujuan utama dalam menanamkan dananya ke 

dalam perusahaan yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat kembalian 

investasi (return) baik berupa pendapatan dividen (dividend yield) maupun 
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pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (capital gain). 

Para pemegang saham umumnya menginginkan pembagian dividen yang relatif 

stabil karena dengan stabilitas dividen dapat meningkatkan kepercayaan 

pemegang saham terhadap perusahaan sehingga mengurangi ketidakpastian 

pemegang saham dalam menanamkan dananya ke dalam perusahaan. Perusahaan 

yang akan membagikan dividen dihadapkan pada berbagai macam pertimbangan 

antara lain: perlunya menahan sebagian laba untuk re-investasi yang mungkin 

lebih menguntungkan, kebutuhan dana perusahaan, likuiditas perusahaan, sifat 

pemegang saham, target tertentu yang berhubungan dengan rasio pembayaran 

dividen dan faktor lain yang berhubungan dengan kebijakan dividen. Oleh karena 

itu, manajer keuangan harus mengambil kebijakan dividen yang optimal untuk 

menjaga kedua kepentingan tersebut. 

Beberapa penelitian mengenai keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

di Indonesia. Afzal (2012) telah menguji pengaruh keputusan investasi, keputusan 

pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, dengan hasil 

penelitian keputusan investasi dan keputusan pendanaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan serta kebijakan dividen berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, yang mendukung teori yang 

dikemukakan oleh Miller dan Modigliani (1961) dengan teori dividend 

irrelevance yang berpendapat bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh baik terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. 

Sedangkan Senata (2016) membuktikan bahwa kebijakan dividen berpengaruh 
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positif  terhadap nilai perusahaan, dimana hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

teori dividend irrelevance.  

Syafitri dan Farida (2017) menunjukan bahwa keputusan pendanaan dan 

kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dimana hasil 

penelitian ini sama dengan hasil penelitian Qodariyah (2013), yang menunjukkan 

bahwa keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tentang 

keputusan investasi, pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

yang tidak konsisten membuat peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 

kembali tentang hal serupa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh keputusan investasi terhadap nilai 

perusahaan 

2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai 

perusahaan 
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3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh kebijakan deviden terhadap nilai 

perusahaan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Kontribusi Praktis 

Bagi Manajemen 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi terutama manajer 

keuangan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan 

pengambilan keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen 

yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Bagi perusahaan  

Memberikan kontribusi praktis untuk perusahaan. Penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam mengaplikasikan variabel-variabel 

penelitian ini untuk membantu meningkatkan nilai perusahaan serta sebagai suatu 

pertimbangan emiten untuk mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan 

kinerja manajemen di masa yang akan datang. 

Bagi Investor 

Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis kepada investor. Penelitian 

ini diharapkan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan yang tepat 

dalam melakukan investasi. Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi 

investor sehingga investor akan dapat mempertimbangkan keputusannya dalam 

menginvestasikan dananya. 
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2. Kontribusi Teoretis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti yang 

akan meneliti pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan 

dividen terhadap nilai perusahaan. Dan akademisi penelitian ini diharapkan akan 

melengkapi temuan-temuan empiris yang telah ada di bidang akuntansi untuk 

kemajuan dan pengembangan ilmiah di masa yang akan datang. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka 

peneliti memerlukan pembatasan lingkup penelitian agar penelitian ini lebih 

terarahdan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Adapun ruang 

lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini berfokus pada keputusan investasi, keputusan pendanaan dan 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

2. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun penelitian, 

yakni 2013-2015. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan 

tahunan per 31 Desember selama tahun penelitian 2013-2015 secara berturut-

turut. Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang pelaporan yang 

sama selama tahun penelitian 2013 sampai 2015, yakni mata uang Rupiah. 

Perusahaan yang membagikan dividen kas secara rutin selama tahun penelitian 

2013-2015. Perusahaan yang memiliki nilai ekuitas positif selama periode 

penelitian dan perusahaan yang memberikan informasi berguna lainnya bagi 

penelitian ini. 


