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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Setiap perusahaan didirikan memiliki dua tujuan, yaitu tujuan 

jangka pendek dan  jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu 

memaksimumkan  laba, sedangkan memaksimumkan nilai perusahaan 

merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan, 

yang akan tercermin dari harga pasar sahamnya, karena penilaian investor 

terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham 

perusahaan.  

Setiap keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi 

keputusan keuangan lainnya yang berdampak terhadap nilai perusahaan 

(Fama dan French, 1998). Nilai perusahaan merupakan harga yang 

bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual 

(Husnan:1997) dalam Suroto (2015). 

Dalam era industrialisasi yang semakin kompetitif sekarang ini, 

setiap perusahaan harus meningkatkan daya saing secara terus-menerus. 

Persaingan yang semakin meningkat baik di pasar domestik maupun di 

pasar internasional menuntut perusahaan untuk dapat mempertahankan 

atau memperoleh keuntungan kompetitif dengan cara memberikan 

perhatian penuh pada kegiatan operasional dan finansial perusahaan. 
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Salah satu upaya yang dilakukan oleh parapemilik dan pemegang 

saham adalah dengan mempekerjakan tenaga ahli / profesional untuk 

diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris untuk mengelola 

perusahaan. Para pemilik mempekerjakan mereka dengan harapan di 

bawah pengelolaan tenaga ahli / profesional, kinerja perusahaanakan 

menjadi lebih terjamin, dapat bertahan dan bersaing di tengah suasana 

pasar yang semakin kompetitif sekaligus mewujudkan tujuan perusahaan 

yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemilik dan pemegang saham. 

Dalam perkembangannya nilai perusahaan dipengaruhi oleh 

banyak faktor diantaranya adalah keputusan investasi. Haruman (2007), 

menyatakan bahwa investasi yang tinggi yang dilakukan perusahaan, maka 

akan meningkatkan nilai perusahaan. Investasi yang tinggi merupakan 

sinyal pertumbuhan pendapatan perusahaan di masa yang akan datang. 

Sinyal tersebut akan dianggap sebagai good news yang nantinya akan 

mempengaruhi persepsi investor terhadap kinerja perusahaan yang 

akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

Keputusan yang menyangkut investasi berkaitan dengan penentuan 

jumlah sumber dana dan bentuk dana untuk pembiayaanya. Keputusan 

pendanaan berkaitan dengan sumber dana yang digunakan meliputi 

sumber dana yang berasal dari internal atau eksternal, besarnya hutang dan 

moda, dan tipe hutang dan modal yang akan digunakan. 

Keputusan pendanaan juga mempengaruhi nilai perusahaan. 

Fenandar dan Raharja (2012) juga menjelaskan sumber pendanaan dapat 
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diperoleh dari internal berupa laba ditahan dan dari eksternal berupa 

hutang atau penerbitan saham baru. Suatu kombinasi yang optimal atas 

penentuan pendaan sangat penting karena dapat meningkatkan nilai 

perusahaan.  

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah 

kebijakan deviden. Perusahaan yang memiliki kemampuan membayar 

dividen dinilai masyarakat sebagai perusahaan yang menguntungkan 

(Suharli, 2006). Rakhimsah dan Barbara (2011), menyatakan bahwa 

semakin tinggi dividend payout ratio, maka nilai perusahaan akan semakin 

tinggi pula, karena dividend payout ratio yang tinggi menunjukkan tingkat 

pembagian dividen yang menjanjikan. Sehingga investor yang tidak 

berspekulasi akan lebih menyukai deviden dari pada capital gain. 

Fenandar dan Raharja (2012) menjelaskan deviden merupakan alasan bagi 

investor untuk menanamkan investasinya, dimana deviden merupakan 

pengembalian yang akan diterimanya atas investasinya dalam perusahaan. 

Hutang juga mempengaruhi nilai perusahaan. Struktur modal 

merupakan perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat 

permanen, utang, saham preferen, dan saham biasa. Menurut Brigham dan 

Houston (1997: 59), setiap perusahaan menganalisis sejumlah faktor, dan 

kemudian menetapkan struktur pendanaan yang ditargetkan. Target ini 

selalu berubah sesuai dengan perubahan kondisi, tetapi pada setiap saat 

dibenak manajemen perusahaan terdapat bayangan dari struktur dana yang 

ditargetkan. Jika tingkat utang yang sesungguhnya berada di bawah target, 
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mungkin perlu dilakukan ekspansi dengan melakukan pinjaman, sementara 

jika rasio utang sudah melampaui target, barangkali saham perlu dijual. 

Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan trade off antara 

risiko dan tingkat pengembalian-penambahan utang memperbesar tingkat 

pengembalian yang diharapkan. Risiko yang makin tinggi akibatnya 

membesarnya utang cenderung menurunkan harga saham, tetapi 

meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan akan menaikkan 

harga saham tersebut. Struktur pendanaan yang optimal adalah struktur 

modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan 

pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham. Suku bunga 

merupakan biaya modal bagi perusahaan (Sujoko, 2007). Suku bunga yang 

tinggi akan mengurangi minat investor untuk menginvestasikan dananya 

ke pasar modal sehingga aktivitas perdagangan akan menurun dan nilai 

perusahaan akan menurun. Sujoko (2010) menemukan bahwa tingkat suku 

bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berarti bahwa tingkat suku bunga tidak menjadi faktor yang langsung 

dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya 

pada saham. Karena investor harus melihat faktor lain yang dapat menjadi 

indikator yang baik jika menanamkan modalnya dalam sebuah perusahaan. 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah 

tingkat suku bunga. Hasil penelitian Sudiyatno (2010) juga menunjukkan 

bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Semakin tinggi tingkat suku bunga maka akan membuat 
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nilai perusahaan menurun dihadapan para investor karena suku bunga 

yang tinggi akan mempengaruhi keputusan investasi, karena tingkat bunga 

dapat digunakan sebagai barometer biaya sekaligus pendapatan bagi para 

pelaku bisnis. 

Dan faktor terakhir yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu 

kepemilikan manajerial. Porsi saham yang dimiliki oleh manajerial akan 

mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan 

yaitu memperoleh keuntungan bagi kemakmuran pemegang saham, untuk 

itu manajer harus dapat menghindari resiko yang menyebabkan pemegang 

saham tidak akan lagi memilih manajer yang gagal menjlankan fungsinya, 

dengan kebijakan manajer yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran 

bagi pemegang saham dengan sendirinya akan meningkatkan nilai 

perusahaa. 

Wahyudi dan Pawestri (2006) menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan.Penelitian ini 

membuktikan bahwa proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh 

manajer dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Semakin besar 

proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen 

cenderung akan bekerja lebih giat untuk kepentingan pemegang saham 

yang notabene adalah dirinya sendiri sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan.  

Penelitian mengenai pengaruh terhadap nilai perusahaan ini telah 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya yaitu: Suroto (2015), 
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Novianto dan Iramani (2015). Penelitian ini merupakan replikasi dari 

penelitian-penelitian terdahulu dengan membedakan objek yang diteliti. 

Dalam penelitian tersebut dibahas tentang pengaruh pengaruh keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, kebijakan deviden terhadap nilai 

perusahaan (studi empiris pada perusahaan lq-45 Yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode Februari 2010-Januari 2015). Dalam penelitian 

Novianto dan Iramani (2015) yang membahas  tentang pengaruh 

keputusan keuangan, struktutur kepemilikan, dan tingkat suku bunga 

terhadap nilai perusahaan property dan real estate yang go publik. Peneliti 

tidak memasukan variabel pengaruh keputusan keuangan, karena 

penelitian sebelumnya menunjukkan hasil tidak konsisten. Penelitian ini 

perlu dilakukan karena masih terdapat perbedaan hasil temuan dari 

penelitian sebelumnya sehingga perlu diuji ulang dengan maksud untuk 

mendapatkan konsistensi dari teori yang digunakan. Berdasarkan latar 

belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

kebijakan deviden, hutang, tingkat suku bunga, dan kepemilikan 

manajerial terhadap nilai perusahaan (Studi empiris pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh Keputusan 
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Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Deviden, Hutang, Tingkat 

Suku Bunga, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. Sehingga dalam 

penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah Keputusan Investasi akan mempengaruhi Nilai Perusahaan? 

2. Apakah Keputusan Pendanaan akan mempengaruhi Nilai Perusahaan? 

3. Apakah Kebijakan Deviden akan mempengaruhi Nilai Perusahaan? 

4. Apakah Hutang akan mempengaruhi Nilai Perusahaan? 

5. Apakah Tingkat Suku Bunga akan mempengaruhi Nilai Perusahaan? 

6. Apakah Kepemilikan Manajerial akan mempengaruhi Nilai 

Perusahaan? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Keputusan Investasi terhadap Nilai 

Perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Keputusan Pendanaan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Kebijakan Deviden terhadap Nilai 

Perusahaan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Hutang terhadap Nilai Perusahaan. 
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5. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Nilai 

Perusahaan. 

6. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai 

Perusahaan. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan pada saat melakukan investasi. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

perusahaan terkait dengan masalah yang berkaitan dengan keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, kebijakan deviden, hutang, tingkat 

suku bunga, kepemilikan manajerial, dan nilai perusahaan. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 
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pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah 

wacana keilmuan. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima 

bab. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi teori-teori yang 

diperlukan untuk menunjukan penelitian dan konsep yang relevan untuk 

membahas rumusan masalah penelitian, review penelitian terdahulu, 

rumusan hipotesis serta rerangka pemikiran. 

BAB III. METODE PENELITIAN. Bab ini berisi tentang metode 

atau langkang-langkah yang dilakukan dalam penelitian, yaitu meliputi 

jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasi dan pengukuran variabel penelitian, 

serta metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi 

uraian dan hasil yang digunakan penelitian yang terdiri dari analisis data 

dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan atau menguraikan tentang 

gambaran umun dari objek penelitian, hasil-hasil data dan pembahasannya. 
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BAB V. PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dan hasil yang 

merupakan pembahasan yang sebelumnya, keterbatasan dan adapun saran 

ataupun masukan terhadap penelitian ini kepada pihak yang 

berkepentingan terhadap hasil yang telah diteliti. 


