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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan sebagai entitas ekonomi lazimnya memiliki tujuan jangka 

pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek perusahaaan bertujuan 

memperoleh laba secara maksimal dengan menggunakan sumber daya yang 

ada, sementara dalam jangka panjang tujuan utama perusahaan adalah 

memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah 

meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran politik para 

pemegang saham. Bagi perusahaan yang sudah go public memaksimalkan 

nilai pasar perusahaan sama dengan memaksimalkan harga pasar saham 

(Sudana, 2011:7). Semakin tinggi harga saham menandakan semakin tinggi 

kekayaan pemilik. Investor akan memilih berinvestasi pada perusahaan 

dengan nilai perusahaan yang maksimal karena nilai perusahaan yang  

maksimal dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham meningkat. Nilai pemegang saham akan 

meningkat apabila nilai perusahaan meningkat yang ditandai dengan tingkat 

pengembalian investasi yang  tinggi kepada pemegang saham. 

Persaingan yang makin ketat, inflasi, perkembangan teknologi yang 

makin cepat, tumbuhnya perhatian terhadap faktor lingkungan, krisis  energi,  

dan tanggung jawab sosial memaksa para manajer keuangan untuk bertindak 

sebagai general manager. Optimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui 
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pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana satu keputusan keuangan 

yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan 

berdampak pada nilai perusahaan (Fama dan French, 1998). Manajer 

keuangan harus dapat menterjemahkan tujuan strategis ke dalam tujuan 

jangka pendek. Mereka dituntut fleksibilitasnya dalam menangkap dan  

mengantisipasi perubahan di masa datang untuk secara dini melakukan 

penyesuaian dan mengambil keputusan secara cepat dan akurat. 

Nilai perusahaan adalah nilai yang mencerminkan berapa harga yang 

bersedia dibayar oleh investor untuk suatu perusahaan. Harga saham yang 

tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Tujuan normative perusahaan 

adalah memaksimumkan kekayaan pemegang saham (Sudana, 2009:7). 

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi  suatu 

perusahaan,  karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan 

utama perusahaan (Atmaja, 2008:4). Nilai perusahaan dalam penelitian ini 

diproksikan dengan PBV (Price Book Value). 

Beberapa perusahaan sering kali gagal dalam meningkatkan nilai 

perusahaan salah satu penyebabnya adalah kurang cermatnya perusahaan 

dalam mengaplikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

Hal tersebut membuat kinerja perusahaan di pandang buruk oleh investor. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya yaitu 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan tingkat 

profitabilitas.  
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Keputusan investasi merupakan faktor penting dalam fungsi keuangan 

perusahaan, dimana nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan 

investasi yang menyangkut keputusan tentang pengalokasian dana baik dilihat 

dari sumber dana (yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan). 

Maka dari itu keputusan investasi sangat penting, karena untuk mencapai 

tujuan perusahaan yaitu memaksimumkan kemakmuran pemegang saham 

hanya akan dihasilkan melalui kegiatan investasi perusahaan. 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. Keputusan investasi dalam 

penelitian ini menggunakan rasio Price Earning Ratio (PER). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rakhimsyah dan Gunawan (2011), Yulia 

Efni, dkk. (2011) dan Tri Wahyuni, dkk. (2013) menunjukkan bahwa 

keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Cahyaningdyah dan Ressany (2012) 

keputusan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Keputusan yang menyangkut investasi akan menentukan sumber dan 

bentuk dana untuk pembiayaannya. Keputusan pendanaan dan investasi (baik 

jangka panjang maupun jangka pendek) tentu saja saling berkaitan. Jumlah 

investasi saling menentukan jumlah pendanaan yang harus diperoleh, dan 

para investor yang berkontribusi mendanai saat ini mengharapkan 
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pengembalian investasi di masa depan. Oleh sebab itu, investasi yang 

dilakukan perusahaan saat ini harus menghasilkan pengembalian di masa 

depan untuk dibayarkan kepada para investor. Myers (1984) dalam Husnan 

(2002:308) packing order theory menyatakan investasi akan dibiayai dengan 

dana internal terlebih dahulu (yaitu laba ditahan), kemudian baru diikuti oleh 

penerbitan hutang baru, dan akhirnya dengan penerbitan ekuitas baru. 

Keputusan pendanaan diukur dengan menggunakan Debt to Equity Ratio 

(DER) yang dijadikan proksi dari keputusan pendanaan dimana semakin 

besar peluang investasi yang ada akan menyebabkan rasio pasar hutang 

terhadap ekuitas semakin kecil. 

Penelitian Tri Wahyuni, dkk. (2013), Cahyaningdyah dan Ressany 

(2012), Yulia Efni, dkk. (2011) dan Ningsih dan Indarti (2012) keputusan 

pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan Rakhimsyah dan Gunawan (2011), Prihapsari 

(2015) dan Mayasari, dkk (2015) menunjukkan bahwa keputusan pendanaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karena hutang 

merupakan salah satu sumber pembiayaan yang memiliki tingkat risiko 

tinggi. Risiko tersebut berhubungan dengan risiko pembayaran bunga yang 

umumnya tidak dapat ditutupi perusahaan. Sehingga risiko tersebut dapat 

menurunkan nilai perusahaan. 

Kebijakan dividen adalah keputusan keuangan, yaitu dengan 

mempertimbangkan apakah pembayaran dividen akan meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham. Kebijakan dividen dapat dihubungkan dengan 
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nilai perusahaan. Pengertian kebijakan  dividen yang optimal (optimal 

dividend policy) adalah kebijakan dividen yang  menciptakan keseimbangan 

di antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang sehingga 

memaksimumkan harga saham perusahaan. Besarnya dividen yang dibagikan 

tergantung pada kebijakan dividen masing-masing perusahaan. Penentu 

kebijakan dividen dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain proporsi 

kepemilikan saham, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan profitabilitas 

perusahaan. Kebijakan dividen dapat diproksikan menggunakan Dividend 

Payout Ratio (DPR). 

Rakhimsyah dan Gunawan (2011), Cahyaningdyah dan Ressany (2012), 

meneliti bahwa kebijakan dividen memiliki pengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian Umi Mardiyati, dkk. (2012), 

Yulia Efni, dkk. (2011), Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) dan Ningsih 

dan Indarti (2012) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar kecilnya profitabilitas 

yang dihasilkan suatu perusahaan. Menurut Harahap (2006: 304), 

profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, 

kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Salah satu 

ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan adalah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas yang 

tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang bagus sehingga investor akan 
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merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat. Tingkat profitabilitas 

dalam penelitian ini dikonfirmasikan dengan rasio Return On Equity (ROE).  

Penelitian Dewi dan Wirajaya (2013), Umi Mardiyati, dkk. (2012), 

Bhekti Fitri Prasetyorini (2013), dan Tri Wahyuni, dkk. (2013) menunjukkan 

bahwa variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fernandes Moniaga (2013) 

hasilnya menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan.   

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda atau 

ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. 

Akibatnya timbul adanya ambigius atau kesenjangan penelitian (research gap 

tersebut dalam hal pengambilan kesimpulan. Berdasarkan perbedaan hasil 

penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai variabel-variabel tersebut kembali. 

Penelitian ini mengembangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Ningsih dan Indarti (2012) berjudul Pengaruh Keputusan Investasi, 

Keputusan Pendanaan  dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. 

Namun dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel tingkat 

profitabilitas dari salah satu variabel penelitian Dewi dan Wirajaya (2013) 

berjudul Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan pada 

Nilai Perusahaan. Ketidakkonsistenan dari hasil beberapa penelitian diatas 

memberikan motivasi untuk meneliti kembali pengaruh keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan tingkat profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan pada dimensi waktu yang berbeda (tahun 2011-2013). 
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Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan tingkat profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan karena terdapat beberapa perbedaan hasil dari 

variabel-variabel dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Bagi perusahaan, 

dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penentu kebiajakan untuk 

meningatkan nilai perusahaan. Bagi investor, dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan saat 

berinvestasi 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KEPUTUSAN 

INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, KEBIJAKAN DIVIDEN 

DAN TINGKAT PROFITABILITAS TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Non Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan 

masalah penelitian ini nanti adalah sebagai berikut: 

1. Apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan non 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013? 

2. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan non 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013? 
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3. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan non 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013? 

4. Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan non 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diutarakan, maka tujuan 

dari penelitian ini nanti adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap nilai 

perusahaan non manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. 

2. Untuk menganalisis pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai 

perusahaan non manufatur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan non manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. 

4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan non manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

baik, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, guna 

mendukung mata kuliah akuntansi keuangan menengah dan sekurang-
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kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia 

pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan 

penentu kebiajakan untuk meningatkan nilai perusahaan. 

b. Bagi investor, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dalam pengambilan keputusan saat berinvestasi. 

c. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan referensi dalam melakukan penelitian yang sama. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran 

yang lebih jelas dan mudah bagi para pembaca dalam memahami penulisan 

ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang menguraian tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian da sistematika 

penulisan. 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi landasan teori yang mendasari penelitian, penelitian yang sejenis dan 

kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel 

penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Menguraikan diskripsi dari jenis penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel dan metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV: ANALISIS  DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi hasil pengumpulan data, analisis 

data dan pembahasan. 

BAB V:  PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan 

saran-saran. 

 

 


