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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belangkang Masalah

Saat ini telah banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia.

Semua perusahaan tersebut pasti mempunyai tujuan jangka pendek dan jangka

panjang. Tujuan perusahaan jangka pendek yaitu mendapatkan laba maksimal

dengan sumber daya yang ada, semestara dalam jangka panjang tujuan utama

perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan (Septia, 2015). Semakin

tinggi nilai perusahaan semakin sejahtera pemiliknya. Nilai perusahaan akan

tercermin dari harga sahamnya (Fama, 1978 dalam Wahyudi, 2006 dalam

Gunawan, 2011).

Optimasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi

manajemen keuangan, dimana satu keputusan keuangan yang diambil akan

mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan dampak pada nilai perusahaan.

(Fama, 1978 dalam Wahyudi, 2006 dalam Gunawan, 2011). Manajer

perusahaan memiliki tugas dan kewajiban untuk membuat suatu keputusan dan

kebijakan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Untuk memenuhi harapan

investor tersebut, manajer keuangan berusaha memaksimumkan kesejahteraan

investor dengan cara membuat berbagai keputusan dan kebijakan keuangan

yaitu keputusan pendanaan (financing decision), keputusan investasi

(investment decision), dan kebijakan deviden (dividend policy). Ketiga

keputusan keuangan tersebut perlu dilakukan karena keputusan tersebut saling



2

mempengaruhi satu dengan lainnya dan dapat mempengauhi nilai perusahaan

(Haruman, 2007 dalam Gunawan, 2011).  Menurut Hasnawati (2005) dalam

Yuningsih (2014) manajemen keuangan menyangkut penyelesaian atas

keputusan penting yang diambil perusahaan, antara lain keputusan investasi,

keputusan pendanaan dan kebijakan deviden. Nilai perusahaan tidak hanya

dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor

eksternal perusahaan seperti tingkat suku bunga.

Keputusan investasi merupakan faktor penting dalam fungsi keuangan

perusahaan, dimana nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan

investasi, pendapat sebut dapat diartikan bahwa keputusan investasi itu penting,

kerena untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mamaksimumkan kemakmuran

pemegang saham hanya akan dihasilkan melalui kegiatan investasi perusahaan.

Tujuan keputusan investasi adalah memperoleh tingka keuntungan yang tinggi

dengan tingkat resiko tertentu. Keuntungan yang tinggi disertai dengan risiko

yang bias dikelola, diharapkan akan menaikkan nilai perusahaan, yang berarti

manaikkan kemampuan kemakmuran pemegang saham. Hidayat (2010) dalam

Afzal (2012).

Keputusan lain yang dapat mempngaruhi nilai perusahaan adalah

keputusan pendanaan. Husnan (1997) dalam Setiani (2012) keputusan

pendanaan perusahaan menyangkut keputusan yang akan digunakan oleh

perusahaan. Secara umum sumber dana sumber dana perusahaan ada yang

berasal dari dalam perusahaan (internal financing) seperti laba ditahan dan dari

luar perusahaan (external dinancing) seperti hutang dan modal sendiri. Menurut
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Atmaja (2003) dalam Setiani (2012) mengatakan bahwa seorang manajer harus

mampu untuk mengambil keputusan pendanaan dengan mempertimbangkan

komposisi hutang dan modal sendiri yang akan digunakan oleh perusahaan.

Selain keputusan investasi dan keuputusan pendanaan, kebijakan

deviden juga merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan nilai

perusahaan. Kebijakan deviden secara umum diartikan sebagai keputusan

tentang pembayaran laba perusahaan dalam bentuk deviden kepada pemegang

saham (Cahyaninigdyah dan Ressany, 2012) dalam . masalah yang seing

dihadapi oleh perusahaan terkait dengan kebijakan deviden adalah adanya

perbedaan pendangan, dimana investor memiliki tujuan utama untuk

meningkatkan kesejahteraan dengan mngharapkan pengembalian dalam bentuk

deviden maupun capital gain, sedangkan perusahaan mengharapkan

pertumbuhan secara terus menerus untuk mempertahankan kelangsungan

hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan deviden merupakan hal yang

penting bagi peruhsaan untuk memenuhi harapan pemegang saham terhadap

deviden dengan tidak menghambat pertumbuhan perusahaan disis lain (Afzal ,

2012).

Nilai perusahaan juga tercermin dari kinerja keuangan perusahaan

tersebut, salah satunya dapat dilihat dari tingkat profitabilitas perusahaan.

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan oleh

manajemen perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditujukkan

oleh laba yang dihasilkan perusahaan. Laba yang dihasilkan perusahaan berasal

dari penjualan dan keputusan investasi yang dilakukan perusahaan.
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Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang bagus

sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat

(Sujoko dan Soebintono, 2007) dalam (Achmad, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Dkk (2011), dalam Keputusan

investasi, keputusan pendanaan dan kebijakkan deviden: pengaruhnya terhadap

nilai perusahaan (studi pada sector property dan real estate di bursa efek

Indonesia). Hasil dari penelitian ini Bahwa variable keputusan investasi

mempengaruhi nilai perusahan pada property dan real estate. Keputusan

pendanaan yang baik dapat diartikan bahwa keputusan tersebut dapat

menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan kerugian yang timbul

akibat keputusan tersebut sehingga meningkatkan nilai darri perusahaan.

Kebijakan deviden tidak mampu meningkatkan nilai perusahaan pada sector

property dan real estate baik dengan mediasi resiko perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiani (2012), dalam Pengaruh

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan tingkat suku bunga terhadap

nilai perusahaan pada perusahaan otomotif yang terdaftar di bursa efek

Indonesia periode 2004-2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

keputusan investasi berpengaruh tidak signifikan dan negative terhadap nilai

perusahaan (sig. 0,3464), keputusan pendanaan berpengaruh signifikan dan

positif terhadap nilai perusahaan (sig. 0,0493), dan tingkaat suku bunga

berpengaruh signifikan dan negative terhadap nilai perusahaan (sig. 0,0015).

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2011), Pengaruh keputusan

investasi, keputusan pendanaan, kebijakan deviden dan tingkat suku bunga
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terhadap perusahaan. Hasil dari penelitian ini Dari analisis data dapat

disimpulkan bahwa, Keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai

perusahaan, Keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai

perusahaan, Kebijakan deviden berpngaruh negative dan signifikan terhadap

nilai perusahaan dan Tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap nilai

perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad dan Amanah (2014), dalam

pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakkan deviden dan

kinerja keuangan terhadap nialai perusahaan (studi pada perusahaan manufaktur

yang go public di bursa efek indonrssia dari periode 2010-2012). Penelitian ini

menunjukkan bahwa keputusan investasi berpengaruh negative dan tidak

signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan keputusan pendanaan,

kebijakan deviden dan kinerja keuangan perngaruh positif dan sginifikan

terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Abrar dkk (2015) dalam Pengaruh

Keputusan Investasi, Pendanaan, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas

terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Manufaktur Barang Konsumen Yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013. Dari jumlah sampel yang

digunakan adalah 30 perusahaan. Hasil dari penelitian adalah keputusan

investasi yang diukur dengan capital expenditure to book value of asset, ukuran

perusahaan dan profitabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan

terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan PBV, keputusan pendanaan yang
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diukur dengan DER berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap nilai

perusahaan yang di ukur dengan PBV

Penelitian ini mengacu pada penelitian Rahayu dkk, (2011) dan

(Achmad dan Amanah (2014). Penelitian ini ingin meenguji apakah dengan

variable yang sama, tetapi sampel, lokasi, serta keadaan yang berbeda akan

memberikan hasil yang konsisten dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan di atas permasalahan yang akan diangkat dalam

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh keputusan investasi, keputusan

pendanaan, kebijakan deviden dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.

Maka dari itu peneli tertarik untuk menetapkan judul “Pengaruh Keputusan

Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Deviden Dan Kinerja

Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Dari Periode 2011-2014)”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

2. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

3. Apakah kebijakan deviden berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

4. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
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C. Tujuan Penelitian

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 kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh keputusan investasi,

keputusan pendanaan, kebijakan deviden dan kinerja keuangan terhadap

nilai perusahaan.

2. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Memberikan kontribusi tambahan referensi penelitian mengenai

pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan deviden dan

tingkat suku bunga terhadap nilai perusahaan.

3. Bagi Penelitian Yang Akan Datang.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refrensi atau wacana

yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.
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E. Sistematika Penulisan

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis

mencoba menyajikan susunan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang Landasan Pustaka, Penelitian

terdahulu, kerangka pemikiran penelitian, perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi

populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data,

definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik analisis data, serta uji

hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab penelitian menyajikan

dan menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis data, sekaligus

merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan pada bab

sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan serta

saran-saran yang perlu untuk disampaikan.


