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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perusahaan sebagai entitas ekonomi memliki tujuan jangka pendek 

dan jangka panjang. Dalam jangka pendek perusahaan bertujuan memperoleh 

laba secara maksimal dengan menggunakan sumber daya yang ada, sementara 

dalam jangka panjang tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai 

perusahaan.Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin sejahtera para 

shareholdernya. Jadi semakin tinggi nilai perusahaan maka akan semakin 

besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan (Fenandar 

dan Raharja, 2012).  Sudana (2011) juga menjelaskan pada perusahaan yang 

sudah go public, nilai perusahaan akan tercermin pada harga pasar saham 

yang bersangkutan.Nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. 

Harga saham di pasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara 

permintaan dan penawaran investor, sehingga harga saham merupakan fair 

price yang dapat dijadikan sebagai proksi nilai perusahaan (Hasnawati, 2005 

dalam Fenandar dan Raharja 2012). 

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh 

suatu perusahaansebagaigambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun. 

Proses kegiatan yang dimaksud yaitu sejak perusahaantersebut didirikan 

sampai dengan saat ini. Meningkatnya nilai perusahaanmerupakan sebuah 

prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya. Nilai perusahaan 
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sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh 

tingginya kemakmuran pemegang saham (Fenandar, 2012)  

Usaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan dapat dilakukan 

dengan melaksanakan fungsi manajemen keuangan. Keputusan keuangan 

yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan 

berdampak pada nilai perusahaan. Manajemen keuangan yang menyangkut 

penyelesaian keputusan penting yang diambil perusahaan, antara lain 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Kombinasi 

yang optimal dari ketiganya akan memaksimalkan nilai perusahaan yang 

selanjutnya akan meningkatkan kemakmuran kekayaan pemegang saham 

(Wijaya dan Wibawa, 2010)  

Investasi modal merupakan salah satu aspek utama dalam keputusan 

investa si. Keputusan pengalokasian modal ke dalam usulan investasi harus 

dievaluasi dan dihubungkan dengan risiko dan hasil yang diharapkan 

(Hasnawati, 2005a  dalam Wijaya dan Wibawa, 2010). Pengeluaran investasi 

memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan perusahaan dimasa yang 

akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan 

sebagai indikator nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). 

Keputusan yang menyangkut investasi berkaitan dengan penentuan 

sumber dan bentuk dana untuk pembiayaannya. Keputusan pendanaan 

berkaitan dengan sumber dana yang digunakan, meliputi: sumber dana 

berasal dari internal atau eksternal, besarnya hutang dan modal, dan tipe 

hutang dan modal yang akan digunakan (Wijaya dan Wibawa, 2010). 
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Fenandar dan Raharja (2012) juga menjelaskan sumber pendanaan dapat 

diperoleh dari internal berupa laba ditahan dan dari eksternal berupa hutang 

atau penerbitan saham baru. Suatu kombinasi yang optimal atas penentuan 

pendanaan sangat penting karena dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

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 dan 

memberikan kesejahteraan kepada para pemegang sahamnya. Dividen yang 

akan diterima saat ini akan mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada 

capital gain yang akan diterima di masa yang akan datang, sehingga investor 

yang tidak berspekulasi akan lebih menyukai dividen daripada capital gain 

(Prihantoro, 2003 dalam Wijaya dan Wibawa, 2010). Fenandar da Rahrja 

(2012) menjelaskan dividen merupakan alasan bagi investor untuk 

menanamkan investasinya, dimana dividen merupakan pengembalian yang 

akan diterimanya atas investasinya dalam perusahaan.  

Wahyudi dan Pawestri (2006), melakukan penelitian tentang 

implikasi struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan keputusan 

keuangan sebagai variable intervening . Sampel penelitiannya dipilih dengan 

metode purposive sampling terhadap perusahaan go public yang terdaftar 

pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2003 dengan tahun 2002 sebagai 

komperasinya, kecuali untuk perusahaan perbankan dan lembaga keuangan 

lainnya serta perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. 
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Hasil penelitiannya menunjukan bahwa keputusan investasi, dan kebijakan 

dividen tidak berpengaruh siginifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara 

keputusan pendanaan berpengruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Fenandar (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. Sampel penelitiannya sebanyak 94 perusahaan manufaktur yang 

membagikan dividen kas dan mengalami pertumbuhan aktiva selama periode 

penelitian tahun 2007-2010. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Efni Yulia 

dkk (2011)  menunjukan bahwa keputusan investasi dan keputusan pendanaan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan kebijakan dividen tidak 

terbukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan 

Wijaya dan Wibawa (2010) menunjukan keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Fenomena  yang terjadi di Bursa Efek Indonesia menunjukan bahwa 

nilai perusahaan yang diproksi dengan nilai pasar saham mengalami 

perubahan meskipun tidak ada kebijakan keungan yang dilakukan 

perusahaan. Nilai perusahaan dapat berubah disebabkan oleh informasi lain 

seperti situasi sosial dan politik. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yaitu 

penelitian Fenandar (2012) yang berjudul “Pengaruh Keputusan Invesatasi, 
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Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan”. 

Namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yakni penelitian ini menggunakan data seluruh Perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012, 

sedangkan Fenandar (2012) menggunakan Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007–2010.  

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah 

penelitian 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? 

 
C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya: 

1. Menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan.  

2. Menganalisis pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. 

3. Menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan.  

 
D. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan diharapkan 

memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti–bukti 

yang empiris mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan. Sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat bertahan lama 

dan dapat menumbuhkan kepercayaan calon investor untuk melakukan 

investasi modal ke perusahaan yang bersangkutan.  

2. Bagi investor dan calon investor, memberikan informasi yang akan 

digunakan sebagai penelitian terhadap suatu prospek perusahaan di masa 

yang akan datang dan dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan 

investasi. 

3. Bagi akademisi, bisa dijadikan literatur atau informasi untuk penelitian 

berikutnya dan dapat melengkapi penelitian – penelitian sebelumnya serta 

memberikan informasi dan referensi tambahan mengenai sejauh mana 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen 

mempengaruhi nilai perusahaan.  

 
E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mudah bagi para pembaca dalam memahami penelitian 

ini. Berdasarkan masing – masing bab secara garis besar dapa t diuraikan 

sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.  
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Bab 2 Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi pembahasan tentang 

landasan teori yang mendeskripsikan teoritis terkait dengan variabel 

penelitian yang meliputi: keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

kebijakan dividen, nilai perusahaan, penelitian terdahulu, pengembangan 

hipotesis dan model penelitian.  

Bab 3 Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai jenis 

data dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel dan 

pengukurannya, serta teknik pengujian data. 

Bab 4 Analisis dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang hasil 

pengumpulan data, statistik deskriptif analisis dan pembahasan yang terdiri 

dari uji data (uji asumsi klasik), uji hipotesis, dan analisis regresi berganda. 

Bab 5 Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari 

penelitian, keterbatsan penelitian, dan saran.  


