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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Sebuah perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memaksimalkan 

keuntungan dan memakmurkan para pemegang saham. Semakin tinggi harga 

saham sebuah perusahaan, maka makin tinggi kemakmuran para pemegang 

saham. Menurut Fama (1978) dalam Wahyudi (2006) nilai perusahaan akan 

tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari saham perusahaan yang 

terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi disebut nilai pasar 

perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai asset 

perusahaan sesungguhnya. 

Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham 

sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi 

dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang 

akan datang, sehingga akan meningkatkan harga saham, dengan meningkatnya 

harga saham maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Optimalisasi nilai 

perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, 

dimana satu keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan 

keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan (Fama dan French, 

1998). Menurut Hasnawati (2005), manajemen keuangan menyangkut 

penyelesaian atas keputusan penting yang diambil perusahaan, antara lain 
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keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Suatu 

kombinasi yang optimal atas ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan 

yang selanjutnya akan meningkatkan kemakmuran kekayaan pemegang saham. 

Investasi menurut Tandelilin (2010: 2) adalah komitmen atas sejumlah  

dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan  

untuk memperoleh manfaat keuntungan di masa yang akan datang. Husnan dan 

Pudjiastuti (2006: 6) menyebutkan bahwa keputusan investasi merupakan salah 

satu fungsi dari manajemen keuangan perusahaan yang akan tercermin pada sisi 

aktiva perusahaan sehingga mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan. Dasar  

penilaian investasi oleh investor ditentukan oleh  tingkat  pengembalian investasi  

dan risiko investasi. Analisis struktur modal perusahaan menjadi salah satu 

indikator investor dalam memilih investasi yang tepat. Menurut Husnan dan 

Pudjiastuti (2006: 263) struktur modal terbaik adalah struktur modal  yang dapat 

memaksimumkan nilai perusahaan  atau harga saham, sehingga perusahaan  yang 

memiliki struktur modal yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. 

Struktur modal mencerminkan bagaimana perusahaan mendanai kegiatan 

operasinya. Apakah  kegiatan  perusahaan  didanai  dari  modal  sendiri atau dari 

utang dan atau kombinasi antara modal sendiri dan utang. Para pemilik 

perusahaan lebih suka perusahaan  menciptakan utang pada tingkat tertentu untuk 

menaikkan nilai perusahaan. (Ikbal, dkk, 2011). 

Keputusan investasi penting bagi perusahaan karena melalui kegiatan 

investasi, perusahaan dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu  memaksimumkan 



3 

 

kemakmuran pemegang saham. Tujuan keputusan investasi adalah memperoleh 

tingkat keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu. Keuntungan yang 

tinggi disertai dengan risiko yang bisa dikelola, diharapkan akan menaikkan nilai 

perusahaan, yang berarti  menaikkan kemakmuran pemegang saham. (Afzal  dan 

Rohman, 2012). Keputusan investasi yang diproksikan melalui Earning per Share 

(EPS) menurut hasil penelitian Nasution (2013) yang berjudul  “Pengaruh Return 

On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), dan Return on Equity (ROE)  

terhadap Price to Book Value (PBV) pada perusahaan Industri Barang Konsumsi 

yang terdaftar di BEI Periode 2009-2012” menyebutkan  bahwa EPS 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.Hasil penelitian 

tersebut berbeda dengan penelitian Irayanti dan Tumbel (2014) yang menyatakan 

bahwa EPS berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Kebijakan dividen memiliki peran yang penting dalam menjelaskan nilai 

perusahaan. Kebijakan dividen berkaitan dengan kebijakan mengenai seberapa 

besar laba yang diperoleh perusahaan akan didistribusikan kepada pemegang 

saham. Dalam keputusan pembagian dividen perlu mempertimbangkan 

kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Bagi investor yang 

berinvestasi tentunya tingkat return atau keuntungan yang akan diperoleh dari 

investasi yang ditanamkannya berupa capital gain dan dividen yang merupakan 

bagian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham. Manajer harus 

memutuskan apakah laba yang didapatkan perusahaan selama satu periode akan 

dibagikan semuanya atau hanya sebagian saja yang dibagikan sebagai dividen 
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dan sisanya ditahan perusahaan atau sering disebut laba ditahan (retained 

earning). 

Ada saatnya dividen tersebut tidak dibagikan oleh perusahaan karena 

perusahaan merasa perlu untuk menginvestasikan kembali laba yang 

diperolehnya. Besarnya dividen tersebut dapat mempengaruhi harga saham. 

Apabila dividen yang dibayar tinggi, maka harga saham cenderung tinggi 

sehingga nilai perusahaan juga tinggi dan jika dividen dibayarkan kepada 

pemegang saham kecil, maka harga saham perusahaan yang membagikannya 

tersebut juga rendah. Kemampuan sebuah perusahaan membayar dividen erat 

hubungannya dengan kemampuan perusahaan memperoleh laba. Jika perusahaan 

memperoleh laba yang tinggi, maka kemampuan perusahaan akan membayarkan 

dividen juga tinggi. Dengan dividen yang besar akan meningkatkan nilai 

perusahaan (Harjito dan Martono, 2005). 

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia menginginkan sistem 

perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat 

diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan 

ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total. 

Keinginan  ini  telah banyak terwujud saat ini seiring dengan terpuruknya 

ekonomi  Indonesia  karena banyaknya lembaga-lembaga keuangan non syariah 

khususnya perbankan non syariah/konvensional yang dilikuidasi. 

Perbankan  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  mempunyai  peran 

strategis  dalam  menyelaraskan,  menyerasikan,  serta  menyeimbangkan 
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berbagai  unsur  pembangunan.  Peran  yang  strategis  tersebut  terutama 

disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun 

dan  menyalurkan  dana  masyarakat  secara  efektif  dan  efisien,  yang  dengan 

berdasarkan asas demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan 

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.  

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia selama 5 

tahun terakhir cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari data statistik Bank 

Indonesia  yang  menunjukkan bahwa pada tahun 2008 hanya terdapat 5 Bank 

Umum Syariah yang hingga September 2013 menjadi 11 Bank  Umum  Syariah 

dan 131 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2008 menjadi 160 Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2013 (www.bi.go.id). Dari data tersebut 

dapat dilihat bahwa perkembangan dan pertumbuhan bank syariah  menunjukkan 

kinerja yang bagus. Apabila bank syariah terus meningkatkan kinerjanya, maka 

kemungkinan terjadi keberadaan bank syariah akan lebih banyak dibandingkan 

bank konvensional. 

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti “analisis 

pengaruh keputusan investasi, pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan (Studi pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2011-2013)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan 

yang akan dilakukan pembahasan pada penelitian ini, yaitu : 

1. Apakah keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013? 

2. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013? 

3. Apakah kebijakan deviden berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapaun tujuan penulis dalam  melakukan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan 

pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan 

pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan 

pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapaun manfaat dari penelitian 

ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Bisa dijadikan literatur atas dasar untuk penyusunan kurikulum 

manajemen keuangan terutama dalam masalah tentang pengaruh kinerja 

keuangan dan kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

perbankan syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran tentang pentingnya keputusan investasi, pendanaan dan 

kebijakan dividen sebagai langkah untuk mensejahterakan para pemegang 

saham dan untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. 

b. Bagi Investor dan Calon Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang akan 

digunakan sebagai penilaian terhadap suatu prospek perusahaan di masa 

yang akan datang. 

c. Bagi Akademisi 

Penelitian ini bisa dijadikan literatur atau informasi untuk 

penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitian-penelitian 
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sebelumnya serta memberikan informasi dan referensi tambahan 

mengenai keputusan investasi, pendanaan dan kebijakan deviden 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

3. Manfaat Kebijakan 

Bagi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagai 

bahan kajian selaku badan yang kompeten dalam melakukan pengawasan 

terhadap laporan keuangan perusahaan perbankan syariah yang telah go 

publik. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari: 

Bab I Pendahuluan 

Meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas landasan teori dalam penulisan yang meliputi 

tinjauan teori, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, data dan sumber 

data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data. 
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Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi deskripsi 

singkat perbankan syariah,penyajian dan analisis data serta interpretasi 

hasil penelitian. 

Bab V Penutup 

Bab ini berisikan simpulan dari tema yang dibahas, keterbatasan 

penelitian dan saran dari penulis. 

 


