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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Selama beberapa tahun terakhir, penelitian tentang modal intelektual 

merupakan topik yang menarik bagi para peneliti akuntansi maupun para praktisi. 

Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan persaingan 

yang semakin ketat memaksa perusahaan untuk mengubah cara berbisnis mereka 

dari berdasarkan pada tenaga kerja menuju pada bisnis berdasarkan ilmu 

pengetahuan (Solikhah et al.2010) dalam Wahyu Widarjo (2011). Dinamika 

bisnis di abad 21 ini menurut Singh dan Zahn (2008) ditentukan dan 

dikendalikan oleh elemen-elemen intelektual atau ilmu pengetahuan, sehingga 

modal konvensional seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan dan aktiva 

fisik lainnya menjadi kurang penting dibandingkan dengan modal yang berbasis 

pengetahuan dan teknologi. 

Para pelaku bisnis mulai menyadari bahwa kemampuan bersaing tidak 

hanya terletak pada kepemilikan asset berwujud, tetapi lebih pada inovasi, sistem 

informasi, pengelolaan organisasi dan sumber daya organisasi yang 

dimilikinya.Oleh karena itu organisasi bisnis semakin menitik beratkan 

pentingnya asset pengetahuan sebagai salah satu bentuk dari asset tidak berwujud 

(Agnes 2008) dalam Wahyu Widarjo (2008). 
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Pulic (1998) dalam Wahyu Widarjo (2011) berpendapat bahwa tujuan 

utama perekonomian yang berbasis pengetahuan adalah menciptakan nilai 

tambah.Untuk dapat menciptakan nilai tambah tersebut, maka dibutuhkan ukuran 

yang tepat mengenai modal fisik yang berupa dana-dana keuangan dan potensi 

intelektual yang direpresentasikan oleh karyawan dengansegala potensi dan 

kemampuan yang melekat pada mereka. Berdasarkan pendekatan Resource-

Based Theory dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan yang pada akhirnya 

akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Perkembangan dunia bisnis saat ini mengalami kemajuan yang sangat 

pesat serta persaingan yang begitu ketat.Saat perusahaan semakin berkembang, 

maka tingkat kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan pun semakin tinggi 

karena adanya aktivitas perusahaan yang tidak terkendali terhadap berbagai 

sumber daya untuk meningkatkan laba perusahaan.Selain pihak yang terkait 

langsung dengan perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan pun 

merasakan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas operasi perusahaan.Oleh 

sebab itu, tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada para shareholder, 

tetapi juga kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, 

seperti pelanggan, pemilik atau investor, supplier, komunitas dan juga pesaing 

(Rika dan Islahudin, 2008).Bowen (1943) dalam Gusri Ayu et.al (2013) 

menyatakan bahwa keberhasilan dunia bisnis ditentukan oleh bagaimana 

kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat umum, bukan hanya untuk 

warga bisnis itu sendiri.Suatu entitas dalam menjalankan usahanya tidak terlepas 
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dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sehingga menciptakan hubungan 

timbal balik antara masyarakat dan perusahaan. Perusahaan membutuhkan suatu 

respon yang positif dari masyarakat yang diperoleh melalui apa yang dilakukan 

oleh perusahaan kepada para stakeholder, termasuk masyarakat dan lingkungan 

sekitar (Kamil dan Antonius, 2012). Stakeholder merupakan semua pihak yang 

keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, seperti : 

karyawan, masyarakat, perusahaan pesaing dan pemerintah (Purwanto, 2011). 

Daud dan Abrar(2008)berpendapat bahwa kelompok tersebut menjadi 

pertimbangan paling penting untuk perusahaan mengungkapkan informasinya. 

Sebuah perusahaan memiliki tujuan jangka pendek dan jangka 

panjang.Dalam jangka pendek perusahaan bertujuan memperoleh laba secara 

maksimal dengan menggunakan sumber daya yang ada.Sementara dalam jangka 

panjang tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai 

perusahaan.Sedangkan menurut pandangan manajemen keuangan, tujuan 

perusahaan pada dasarnya adalah mengoptimalkan nilai perusahaan.Semakin 

tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula stakeholdernya. 

Nilai perusahaan yang sudah go public dipasar modal tercemin dalam harga 

saham perusahaan sedangkan pengertian nilai perusahaan yang belum go public 

nilainya terealisasi apabila perusahaan akan dijual (total aktiva) dan prospek 

perusahaan, risiko usaha, lingkungan usaha dan lain-lain. Farah Margaretha 

(2004:1)dalam Umi, dkk (2012). Jadi semakin tinggi nilai perusahaan maka 

semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Wright 
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dan Ferris (1997) dalam Pancawati (2009) menyatakan bahwa harga saham 

merupakan pencerminan kemampuan unit bisnis mengahasilkan keuntungan 

yang telah menggunakan sumber daya perusahaan secara efisien. Dengan 

demikian semakin tinggi keuntungan perusahaan maka akan semakin tinggi nilai 

perusahaan. Tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi 

manajemen keuangan dengan hati-hati dan tepat, mengingat setiap keputusan 

keuangan lainnya yang berdampak terhadap nilai perusahaan. 

Menurut teori stakeholder, perusahaan merupakan entitas yang 

beroperasi bukan hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri tetapi juga 

harus memberikan manfaat kepada stakeholder-nya.Oleh sebab itu, dukungan 

dari stakeholder sangat mempengaruhikeberadaan suatu perusahaan.Jensen 

(2001) dalam Gusti Ayu Made et al. (2013) menyatakan bahwa keputusan 

manajemen harus memperhatikan stakeholder-nya untuk meningkatkan nilai 

perusahaan.Stakeholder juga mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan, seperti halnya pemegang saham 

(Waryanti, 2009). 

Saham dapat memberikan peluang keuntungan yang tinggi, namun 

dengan risiko yang tinggi pula.Investor perlu melakukan analisis saham secara 

tepat untuk meminimalisir risiko yang tidak diharapkan.Analisis saham bisa 

dilakukan melalui analisis teknikal maupun analisis fundamental.Analisis 

teknikal adalah analisis terhadap pola pergerakan saham dimasa lalu melalui 

suatu grafik untuk meramalkan pergerakan harga di masa mendatang, sedangkan 
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analisis fundamental adalah analisis berdasarkan kinerja keuangan suatu 

perusahaan.Kinerja keuangan tersebut terangkum dalam laporan keuangan yang 

diterbitkan setiap tahunnya oleh perusahaan yang bersangkutan.Analisis laporan 

keuangan menggunakan rasio keuangan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam menentukan harga saham. 

Dalam mewujudkan kesejahteraan shareholder yang tercemin dari harga 

saham yang terbentuk dipasar modal, beberapa alternatif kebijakan dapat 

dilakukan guna memperoleh simpati dari perilaku pasar.Beberapa kebijakan yang 

dapat dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah dengan melakukan 

kebijakan keuangan, seperti kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan lain-

lain.Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, banyak shareholder 

menyerahkan pengelolaaan perusahaan kepada manajer perusahaan. Dalam 

proses pendelegasian wewenang ini, sering dijumpai beberapa persoalan yang 

berhubungan dengan konflik diantara shareholder (pemilik) dan para pelaksana 

(manajer). Konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara 

manajer denganshareholder atau dalam teori keuangan disebut dengan teori 

keagenan (agency conflict), dimana manajer berfungsi sebagai agent dan 

shareholder sebagai principal. 

Nilai perusahaan merupakan gabungan dari nilai pasardari saham yang 

diterbitkan dan nilai pasar hutang suatu perusahaan. Nilai perusahaan merupakan 

nilai pasar atau surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar 

(Keown, 2004:16) dalam Desi dan Altje (2014). Nilai perusahaan dapat dilihat 
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dari kemampuan perusahaan membayar dividen.Besarnya dividen dapat 

mempengaruhi harga saham.Apabila dividen yang dibayarkan tinggi kepada 

pemegang saham kecil maka harga saham perusahaan yang membagikannya 

tersebut juga rendah. Dengan deviden yang besar akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga 

saham yang tinggi akan membuat nilai perusahaan juga akan tinggi. 

Pengertian kebijakan dividen yang optimal adalah kebijakan dividen 

yang menciptakan keseimbangan diantara dividen saat ini dan pertumbuhan 

dimasa mendatang sehingga dapat memaksimumkan harga saham perusahaan, 

Fred J Weston dan Eugene F Brigham (2005:199).Okpara (2012) dalam Ni Lup 

Putu Rassri menjelaskan tentang kekhawatiran yang dihadapi oleh perusahaan 

dalam kebijakan dividen adalah seberapa banyak pendapatan yang bisa 

dibayarkan sebagai dividen dan seberapa banyak yang bisa dipertahankan, karena 

terkadang pembagian dividen bagi sebagian investor bukanlah sinyal 

positif.Investor menganggap manajer perusahaan tidak peka pada peluang 

investasi yang mendatangkan keuntungan.Namun lebih memilih membagikan 

dividen.Sehingga nilai perusahaan dapat turun karena kurangnya keinginan 

pemegang saham untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. 

Teori pengembalian (Return) kepeda pemegang saham selama waktu 

tertentu terdiri dari peningkatan harga saham ditambah dividen yang 
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diterima.Jika perusahaan menetapkan dividen yang lebih tinggi dari tahun 

sebelumnya, maka return yang diperoleh investor akan semakin tinggi. 

Selain itu kebijakan hutang juga dapat dihubungkan dengan nilai 

perusahaan.Kebijakan hutang merupakan kebijakan perusahaan tentang seberapa 

jauh perusahaan menggunakan pendanaan hutang. 

Suatu perusahaan untuk dapat melangsungkan aktivitas operasinya, 

haruslah berada dalam keadaan yang menguntungkan. Tanpa adanya keuntungan 

akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Perusahaan yang 

memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan diminati sahamnya oleh investor. 

Sehingga, dengan demikian profitabilitas dapat mempengaruhi nilai perusahaaan. 

Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pengaruh 

kebijakan dividen yang diproksi dengan Dividend Payout Ratio, kebijakan 

hutang yang diproksi dengan Debt to Equity Ratio, profitabilitas diproksikan 

oleh Return on Equity terhadap nilai perusahaan yang diproksikan oleh Price to 

Book Value Ratio.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 
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3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kebijakan deviden 

terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kebijakan hutang 

terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan. 

4. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kebijakan dividen, 

kebijakan hutang dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Calon Investor 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi 

para calon investor untuk melakukan investasi. 
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2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat dijadikan alat untuk mengukur kemajuan perusahaan dan 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengaplikasikan variabel-

variabel penelitian ini untuk mengukur nilai perusahaan. 

3. Bagi Para Akademisi 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan teori kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub 

bab. Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebbagaiberikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Pada bab ini mengutarakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

kebijakan deviden, kebijakan hutang dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, 

penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang uraian gambaran umum penelitian, pengujian dan 

hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini mengutarakan kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


