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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Industri manufaktur rmerupakanindustri yang mendominasi perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Banyaknya 

perusahaan dalam industri, serta kondisi perekonomian saat ini telah 

menciptakan suatu persaingan yang ketat antar perusahaan manufaktur. 

Persaingan dalam industri manufaktur membuat setiap perusahaan semakin 

meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tetap tercapai. 

Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalisasikan kesejahteraan 

pemilik perusahaan dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan yang sudah go public di pasar modal tercermin dalam harga 

saham perusahaan sedangkan pengertian nilai perusahaan yang belum go 

public nilainya terealisasi apabila perusahaan akan dijual.(Margaretha 

(2004:1). 

Setiap perusahaan yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) 

menginginkan harga saham yang dijual memiliki potensi harga tinggi dan 

menarik minat para investor untuk membelinya.  Hal ini dikarenakan, 

semakin tinggi harga saham, maka akan semakin tinggi nilai perusahaan 

tersebut.  Nilai perusahaan  yang  diindikasikan  dengan  Price to Book Value 
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 (PBV) yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, atau menjadi 

tujuan perusahaan bisnis pada saat ini, sebab akan meningkatkan 

kemakmuran para pemegang atau stockholder wealth maximization (Brigham 

dan Ehrhardt, 2006:10). Perusahaan-perusahaan manufaktur terbuka adalah 

merupakan salah satu industri di BEI yang relatif berkembang dan aktif 

dalam perdagangan saham. 

Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diukur dengan  Price to Book Value 

(PBV). Price to Book Value dapat dihitung dengan membandingkan harga 

pasar dari suatu saham dengan nilai bukunya. Adapun yang dimaksud dengan 

nilai buku per lembar saham adalah perbandingan antara modal dengan 

jumlah saham yang beredar (Weston dan Brigham, 2001: 92). PBV juga 

menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai 

perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. 

Kesempatan investasi perusahaan dapat diproksikan dengan rasio Price to 

Book Value.  Rasio harga atau nilai buku adalah sebuah rasio valuasi yang 

digunakan investor untuk membandingkan harga per lembar saham dengan 

nilai bukunya (shareholder’sequity). Nilai Price to Book Value dapat menjadi 

indikator penetu tinggi dan rendahnya kesempatan investasi perusahaan. 

Perusahaan biasanya cenderung membeli saham ketika Price to Book Value 

rendah dengan harapan harga saham tersebut dapat meningkat sewaktu-

waktu.  Sedangkan  perusahaan  cenderung  menahan  kas dalam jumlah  

kecil  ketika Price to Book Value tinggi karena harga saham  perusahaan yang  
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sudah tinggi atau mencapai jumlah maksimum, maka kesempatan 

investasinya rendah. 

Berdasarkan rasio PBV, dapat dilihat bahwa nilai perusahaan yang baik 

ketika nilai PBV diatas satu yaitu nilai pasar lebih besar daripada nilai buku 

perusahaan. Semakin tinggi nilai PBV menunjukkan nilai perusahaan 

semakin baik. Sebaliknya, apabila PBV dibawah satu mencerminkan nilai 

perusahaan tidak baik. Sehingga persepsi investor terhadap perusahaan juga 

tidak baik, karena dengan nilai PBV dibawah satu menggambarkan harga jual 

perusahaan lebih rendah dibandingkan nilai buku perusahaan. 

Nilai perusahaan sangat dibutuhkan, karena dengan peningkatan nilai 

perusahaan diharapkan mampu menarik pemegang saham untuk selalu 

berinvestasi pada perusahaan. Dengan peningkatan nilai perusahaan akan 

berpengaruh juga terhadap kesejahteraan karyawan, oleh sebab itu pihak 

yang ada di perusahaan dituntut untuk memanfaatkan kemampuan yang 

dimiliki semaksimal mungkin agar perusahaan lebih unggul dalam bersaing 

dibanding perusahaan lain. Semua stakeholder dapat dipastikan 

menginginkan nilai PBV perusahaan diatas satu. Namun, pada kenyataannya 

suatu perusahaan tidak selalu memiliki PBV yang tinggi. Hal ini disebabkan 

harga saham perusahaan yang berubah setiap waktu, kondisi ini akan 

memperlihatkan PBV berfluktuasi. 

Menurut Bangun dan Wati (2007), dalam melakukan investasi, investor 

akan mempertimbangkan profit dari perusahaan mana yang akan memberikan 

return tinggi. Profitabilitas  memberikan  nilai  yang  objektif  mengenai  nilai 
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investasi pada sebuah perusahaan. Oleh karena itu profit sebuah  perusahaan 

merupakan harapan bagi investor, tetapi investor juga harus berhati-hati 

dalam menentukan  keputusan  investasi  karena  jika  tidak  tepat, investor  

tidak hanya kehilangan return tetapi semua modal awal yang 

diinvestasikannya juga akan hilang.  Oleh  karena  itu,investor  juga  perlu  

mengumpulkan  informasi  yang lengkap  dan  tepat  mengenai  perusahaan  

yang  akan  dipilih  sebagai  tempat investasinya. 

Pemilihan rasio profitabilitas didasarkan pada alasan bahwa rasio 

profitabilitas menunjukan efektifitas atau kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan tingkat keuntungan dengan menggunakan asset yang 

dimilikinya. Rasio ini mencerminkan  seberapa efektif  perusahaan  dikelola  

dan  mencerminkan  hasil bersih  dari  serangkaian  kebijakan  pengelolaan  

aset  perusahaan.  Profitabilitas merupakan daya tarik utama bagi pemilik 

perusahaan (pemegang saham) karena profitabilitas adalah hasil yang 

diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang di investasikan para 

pemegang saham dan juga mencerminkan pembagian laba yang menjadi 

haknya yaitu seberapa banyak yang diinvestasikan kembali dan  seberapa  

banyak  yang  dibayarkan  sebagai dividen  tunai  ataupun  dividend saham 

kepada mereka. 

Profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja manajemen dalam 

mengelola perusahaan (Petronila dan Mukhlasin,2003). Ukuran profitabilitas 

perusahaan dapat berbagai macam seperti : laba operasi, laba bersih, tingkat 

pengembalian invetasi atau aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. 
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Ang (1997) mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas 

menunjukan keberhasilan perusahaan  dalam menghasilkan keuntungan. 

Salah satu dari rasio profitabilitas yaitu Return on equity (ROE) yang 

merupakan tingkat pengembalian atas ekuitas pemilik  perusahaan. Rasio ini 

mengukur pengembalian nilai buku kepada pemilik saham. 

Indikator yang biasanya digunakan para investor adalah dengan 

memperhatikan profitabilitasnya karena semakin tinggi laba, semakin tinggi 

pula return yang akan diperoleh investor. Pengambilan variabel Retrun On 

Equity (ROE) sebagai sampel dari indikator profitabilitas dikarenakan atas 

dasar ROE mempunyai keterkaitan yang paling kuat untuk dihubungkan 

dengan variabel PBV yang merupakan sebagai sampel dari indikator nilai 

perusahaan. Dimana ROE menunjukan berapa besarnya pengembalian atas 

modal atau equity yang akan ditanamkan oleh investor. 

Faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kebijakan dividen. 

Kebijakan dividen pada dasarnya adalah penentuan besarnya porsi 

keuntungan yang akan diberikan kepada pemegang saham. Kebijakan 

pembayaran dividen merupakan hal yang penting yang menyangkut apakah 

arus kas akan dibayarkan kepada investor atau akan ditahan untuk 

diinvestasikan kembali oleh perusahaan (Brigham,2001:65). Return 

merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor dalam berinvestasi 

dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung resiko 

atas investasi yang dilakukan (Tandelilin, 2001). Salah satu return yang dapat 
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diperoleh investor adalah dividen, dividen merupakan hak pemegang saham 

terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan atas kegiatan bisnisnya. 

Nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar 

dividen. Besarnya dividen ini dapat mempengaruhi harga saham.Apabila 

dividen yang dibayar tinggi, maka harga saham cenderung tinggi sehingga 

nilai perusahaan juga tinggi. Sebaliknya jika dividen yang dibayarkan kecil, 

maka harga saham perusahaan tersebut juga rendah. Kemampuan membayar 

dividen erat hubungannya dengan  kemampuan perusahaan memperoleh laba. 

Jika perusahaan memperoleh laba yang besar, maka kemampuan membayar 

dividen juga besar. Oleh karena itu, dengan dividen yang besar akan 

meningkatkan nilai perusahaan. (Harjito dan Martono, 2005:3) 

Ada beberapa teori yang berkenaan dengan pengaruh antara kebijakan 

dividen dengan nilai perusahaan, diantaranya adalah teori ketidakrelevanan 

dividen (dividend irrelevance theory) dan teori bird-in-the hand, yang 

keduanya saling bertentangan. Menurut dividend irrelevance theory yang 

dianjurkan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani (1958) dalam Brigham 

(2001:66), dikatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh 

baik terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Mereka berpendapat 

bahwa nilai suatu perusahaan hanya akan ditentukan oleh kemampuan 

dasarnya untuk menghasilkan laba serta resiko bisnisnya, dengan kata lain, 

nilai suatu perusahaan tergantung semata-mata pada pendapatan yang 

dihasilkan oleh aktivanya, bukan pada bagaimana pendapatan tersebut dibagi 

diantara dividen dan laba ditahan. 
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Berbeda dengan  irrelevansi theory, menurut teori  bird-in-the hand  yang 

diajukan oleh Myron Gordon dan John Lintner (1959) dalam Brigham 

(2001:67), yang menyatakan bahwa nilai perusahaan akan dimaksimumkan 

oleh rasio pembayaran dividen yang tinggi, karena investor menganggap 

bahwa resiko dividen tidak sebesar kenaikan biaya modal, sehingga investor 

lebih menyukai keuntungan dalam bentuk dividen daripada keuntungan yang 

diharapkan dari kenaikan nilai modal. Dua teori ini sebenarnya adalah teka-

teki yang masih belum terpecahkan. 

Besar rasio pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham 

ditunjukkan melalui  Dividend Payout Ratio (DPR). Menurut Fakhruddin dan 

Hadianto (2001:313), Dividend Payout Ratio adalah rasio antara dividend 

yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah laba bersih per lembar saham 

yang diperoleh perusahaan. Besarnya Dividend Payout Ratio  dijadikan 

ukuran oleh para investor yang hendak menanam modal pada saham di  bursa 

efek. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki  dividend payout ratio 

besar menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kinerja finansial yang baik. 

Perusahaan yang memberikan dividen dalam jumlah relatif besar akan 

melahirkan sentimen positif pada para investor dan akan membuat para 

investor termotivasi untuk menanam modal yang dimiliki pada saham 

perusahaan tersebut. 

Selain faktor-faktor tersebut kebijakan hutang juga dapat dihubungkan 

dengan nilai perusahaan. Kebijakan hutang merupakan kebijakan perusahaan 

tentang seberapa jauh sebuah perusahaan menggunakan pendanaan hutang. 
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Dengan adanya hutang, semakin tinggi proporsi hutang maka semakin tinggi 

harga saham perusahaan tersebut (Mardiyati, 2012). Kebijakan hutang perlu 

dikelola karena yang terlampau tinggi dapat menurunkan nilai perusahaan 

(Perdana, 2012). Kebijakan Hutang  itu sendiri diukur dengan Debt to  Equity  

Ratio (DER). 

Namun pada titik tertentu peningkatan hutang akan menurunkan nilai 

perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan hutang lebih 

kecil daripada biaya yang ditimbulkannya. Kebijakan hutang bisa digunakan  

untuk  menciptakan nilai perusahaan yang diinginkan, namun kebijakan 

utang juga tergantung dari ukuran perusahaan. Artinya, perusahaan yang 

besarrelatif  lebih mudah untuk akses ke pasar modal. Kemudahan ini 

mengindikasikan bahwa  perusahaan  besar  relatif mudah memenuhi  sumber  

dana  dari utang melalui  pasar  modal.  Oleh  karena  itu, mengaitkan 

kebijakan utang dengan  nilai  perusahaan menjadi relevan. (Sulistiono, 2010) 

Menurut Wira (2010) menganalisis pengaruh kebijakan hutang, kebijakan 

dividen dan pfotabilitas terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian 

mengemukakan:  variabel kebijakan hutang terbukti memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel profitabilitas terbukti 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, dan  variabel 

kebijakan dividen terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Sektor manufaktur memiliki rata-rata pertumbuhan harga saham yang 

paling tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sektor lain yang terdaftar 
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di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan manufaktur merupakan kelompok perusahaan industri yang 

semakin berkembang pesat dalam kegiatan bisnis dengan nilai transaksi yang 

sangat besar yang diwujudkan dengan tingkat harga sahamnya.  Selain itu 

perusahaan manufaktur merupakan jenis perusahaan yang paling banyak 

terdaftar dan paling aktif memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dari pada perusahaan non manufaktur. Hal ini dapat dilihat 

bahwa perusahaan manufaktur memiliki tingkat nilai perusahaan yang tinggi 

yang diwujudkan dengan tingginya tingkat harga sahamnya. 

Mardiyati (2012), untuk menguji pengaruh Profitabilitas, Kebijakan 

Dividen dan Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan, menunjukkan 

bahwa Retrun On Equity (ROE) berpengaruh positif dan sigtnifikan terhadap 

Price to Book Value (PBV), Dividend Payout Ratio (DPR) berpengaruh 

negatif terhadap Price to Book Value (PBV) dan Debt to Equity Ratio (DER) 

berpengaruh negatif terhadap Price to Book Value. Sedangkan, Andinata 

(2010), menunjukkan bahwa Retrun On Equity (ROE) dan Dividen Payout 

Ratio (DPR) mempunyai pengaruh negatif terhadap Price to Book Value 

(PBV). 

Dari hasil penelitian diatas terdapat perbedaan hasil terhadap Price to 

Book Value (PBV). Maka, dalam penelitian ini akan diuji pada perusahaan 

manufaktur dengan mengkaji tentang pengaruh profitabilitas, kebijakan 

dividen dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2010-2013, 
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sedangkan profitabilitas diproksikan dengan Retrun On Equity (ROE), 

kebijakan dividen diproksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR), 

kebijakan hutang diproksikan dengan Debt Equity Ratio (DER) dan nilai 

perusahaan diproksikan dengan Price to Book Value (PBV). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2013? 

2. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan  pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2013? 

3. Apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-

2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. 



11 
 

3. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Hasil dari penelitian ini sebagai aplikasi dari teori-teori yang diperoleh 

selama perkuliahan ke dalam perusahaan atau lembaga, serta untuk 

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidang 

manajemen ekonomi. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para 

manajer dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan sebagai tujuan 

utama perusahaan. 

3. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi atau bahan permulaan 

dalam membandingkan perusahaan sehingga menanamkan modalnya tidak 

salah langkah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam menulis skripsi ini penulis memaparkan sistematika punulisan 

sebagai berikut : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, yang 

menampilkan landasan pemikiran secara garis besar baik 

dalam teori maupun fakta yang ada yang menjadi alasan 

dibuatnya penelitian ini. Perumusan masalah berisi 

mengenai pernyataan tentang keadaan, fenomena dan atau 

konsep yang memerlukan jawaban melalui penelitian. 

Tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan hal yang 

diharapkan dapat dicapai mengacu pada latar belakang 

masalah, perumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. 

Pada bagian terakhir dari bab ini yaitu sistem penulisan, 

diuraikan mengenai ringkasan materi yang akan dibahas 

pada setiap bab yang ada dalam skripsi. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan landasan teori, yang berisi jabaran 

teori-teori dan menjadi dasar dalam perumusan hipotesis 

serta membantu dalam analisis hasil penelitian. Penelitian 

terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Kerangka pemikiran adalah skema yang 

dibuat untuk menjelaskan secara singkat permasalahan 

yang akan diteliti. Hipotesis adalah pernyataan yang 
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disimpulkan dari tinjauan pustaka, serta merupakan 

jawaban sementara atas masalah penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menguraikan variabel penelitian dan 

definisi operasional dimana diskripsi terhadap variabel 

yang digunakan dalam penelitian akan dibahas sekaligus 

melakukan pendefinisian secara operasional. Penentuan 

sampel berisi mengenai masalah yang berkaitan dengan 

jumlah populasi, jumlah sampel yang diambil dan metode 

pengambilan sampel. Jenis dan sumber data adalah 

gambaran tentang jenis data yang digunakan untuk 

variabel penelitian. Metode analisis mengungkapkan 

bagaimana gambaran model analisis yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menjelaskan tentang diskripsi obyektif objek 

penelitian yang berisi penjelasan singkat obyek yang 

digunakan dalam penelitian. Analisis data dan pembahasan 

hasil penelitian merupakan bentuk yang lebih sederhana 

yang mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan meliputi 

diskripsi objek penelitian, analisis penelitian, serta analisis 

data dan pembahasan. Hasil penelitian mengungkapkan 

interpretasi untuk memakai implikasi penelitian. 
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BAB V  : PENUTUP 

Merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi 

kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari 

pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan 

penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat 

berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan 

dalam penelitian. 


