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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan usaha di indonesia saat ini telah mengalami perkembangan. 

Hal tersebut dapat di buktikan bahwa berdasarkan data Bursa   Efek Indonesia 

(BEI) sampai dengan akhir tahun 2017 terdapat total 555 perusahaan yang 

telah mencatatkan sahamnya di pasar modal atau go public termasuk di 

dalamnya terdapat 48 perusahaan properti dan real estate, dengan banyaknya 

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI menunjukkan 

bahwa salah satu bisnis investasi yang sedang booming di masyarakat 

Indonesia saat ini adalah menginvestasikan uang dalam bentuk tanah atau 

properti yang mengakibatkan industri sektor properti dan real estate terus 

berkembang pesat dan semakin banyak perusahaan yang ikut andil dalam 

pemanfaatan peluang ini.  

Bisnis properti dan real estate merupakan bisnis yang sangat 

menggiurkan. Jumlah penduduk indonesia yang sangat banyak, 

membutuhkan tempat tinggal yang harus dipenuhi. Ini merupakan peluang 

bisnis yang sangat baik, oleh karena itu bisnis properti dan real estate sangat 

berkembang di Indonesia Faktor pendukung lain dalam mengembangkan 

perusahaan properti dan real estate yaitu harga tanah yang terus meningkat 

terutama di kota-kota besar dengan tingkat penduduk yang sangat padat dan 

meningkat setiap tahunnya, serta harga bagunan atau properti yang relatif 
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stabil dan kemungkinan menurun yang sangat rendah kecuali adanya 

kerusakan tertentu.  

Menurut Endarmawan (2014) didirikannya sebuah perusahaan tentunya 

memiliki tujuan yang jelas. Ada beberapa hal yang mengemukakan tentang 

tujuan pendirian suatu perusahaan. Tujuan perusahaan yang pertama adalah 

untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. 

Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin memakmurkan pemilik 

perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan tujuan perusahaan yang 

ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga 

sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara substansial 

tidak banyak berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin dicapai oleh masing-

masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. 

Mempertahankan kontinuitas perusahaan adalah elemen penting yang 

harus dipertahankan oleh perusahaan, dalam mengembangkan usaha suatu 

perusahaan dibutuhkan modal yang besar secara umum terdiri dari sumber 

pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal perusahaan. Sumber 

pembiayaan internal yaitu dana yang berasal dari dalam perusahaan dimana 

pemenuhan kebutuhan modal berasal dari dana yang dihasilkan oleh 

perusahaan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut sumber pembiayaan internal 

sering disebut sebagai sumber utama untuk mendanai kegiatan operasional 

perusahaan. Sedangkan sumber pembiayaan eksternal yaitu dana yang berasal 

dari luar perusahaan dengan cara meminjam kepada kreditur atau melalui 
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penerbitan saham. Dengan besarnya modal usaha yang dibutuhkan maka 

perusahaan perlu menambah dana yang berasal dari pihak eksternal. 

Salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan dana usaha dari 

pihak eksternal adalah dengan adanya pasar modal. Di dalam pasar modal, 

perusahaan sebagai pihak yang membutuhkan dana dapat dipertemukan 

dengan investor sebagai pihak yang menyediakan dana. Semakin banyaknya 

perusahaan yang ada maka investor harus lebih berhati-hati dalam 

menentukan keputusan investasinya karena tujuan investor melakukan 

investasi adalah untuk memperoleh capital gain yang merupakan keuntungan 

yang diperoleh dari selisih pergerakan harga saham pada saat membeli dan 

menjual serta memperoleh keuntungan dari pembagian deviden. Apabila 

keputusan investasi tersebut kurang tepat, dimungkinkan investor tidak akan 

memperoleh keuntungan dan bahkan modal awal yang di investasikan akan 

hilang. 

Setiap investor akan mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi 

dan tidak menginginkan risiko dari investasi yang dilakukannya. Oleh karena 

itu, investor hanya akan menginvestasikan dananya pada sektor yang 

memiliki tingkat risiko yang rendah. Sehingga sebelum memutuskan untuk 

berinvestasi, investor harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai 

kinerja perusahaan yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan 

investasi. Apabila kinerja perusahaan memberikan sinyal positif maka saham 

tersebut akan diminati investor sehingga harga saham akan meningkat dan 

nilai perusahaan juga akan semakin meningkat. Sebaliknya jika kinerja 
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perusahaan memberikan sinyal yang negatif maka menunjukkan prospek 

perusahaan tersebut tidak baik di masa mendatang. Sehingga akan terjadi 

penurunan harga saham di pasar modal yang akan diikuti dengan penurunan 

nilai perusahaan (Rachman, 2016). 

Nilai perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga 

saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang 

merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan (Harmono, 

2009:233). Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, 

dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja 

perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. 

Sehingga nilai perusahaan sangat penting dalam mengukur kinerja perusahan 

yang dapat mempengaruhi persepsi para calon investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham (Lumoly 

et al., 2018). Semakin baik nilai perusahaan yang ditunjukkan maka semakin 

baik pula kinerja perusahaan di mata investor dan semakin menarik bagi 

investor untuk melakukan investasi. Ada berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya adalah kebijakan hutang, 

keputusan investasi, dan profitabilitas perusahaan. 

Kebijakan hutang merupakan kebijakan perusahaan tentang seberapa 

jauh perusahaan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaannya. 

Penggunaan kebijakan hutang dapat digunakan untuk menciptakan nilai 

perusahaan yang diinginkan. Penggunaan hutang tetaplah harus dikelola 

dengan baik karena itu merupakan hal yang sensitif bagi perusahaan terhadap 
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tinggi dan rendahnya nilai perusahaan. Semakin tinggi proporsi hutang yang 

ditetapkan perusahaan pada tingkat tertentu maka semakin tinggi nilai 

perusahaan, namun apabila tingkat hutang melampaui proporsi hutang yang 

ditetapkan oleh perusahaan maka yang terjadi adalah penurunan nilai 

perusahaan (Pertiwi et al., 2016). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samosir 

(2017) dan Rahman (2015) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi et al. (2016), Sofyaningsih dan 

Hardiningsih (2011), dan Normayanti (2017) yang menyatakan bahwa 

kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Keputusan investasi merupakan faktor yang sangat penting dalam fungsi 

keuangan perusahaan, dimana jika semakin tinggi keputusan investasi yang 

ditetapkan oleh perusahaan maka semakin tinggi kesempatan perusahaan 

dalam memperoleh return atau tingkat pengembalian yang besar. Karena 

dengan perusahaan yang memiliki keputusan investasi yang tinggi maka 

mampu untuk mempengaruhi pemahaman investor terhadap perusahaan, 

sehingga mampu meningkatkan permintaan terhadap saham perusahaan 

tersebut. Dengan demikian, semakin tinggi minat investor dalam berinvestasi 

pada perusahaan maka keputusan investasi tersebut berdampak pada 

meningkatnya nilai perusahaan (Pertiwi et al., 2016). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi et al. 

(2016), Wahyudi et al. (2016), Rahman (2015), Rahmawati et al. (2015), 
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Sasurya dan Asandimitra (2013), Ansori dan Denica (2010), dan Wijaya dan 

Wibawa (2010)  yang menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Endarmawan (2014), dan Maimunah dan Hilal 

(2014) yang menyatakan bahwa keputusan investasi tidak berpengaruh 

terhadap nila perusahaan. 

Nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh profitabilitas yang dihasilkan 

oleh perusahaan, karena besar kecilnya profitabilitas yang dihasilkan suatu 

perusahaan dapat memengaruhi nilai perusahaan. Profitabilitas adalah rasio 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba selama periode 

tertentu. Prospek perusahaan yang baik menunjukan profitabilitas yang tinggi, 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan diminati 

sahamnya oleh investor sehingga investor akan merespon positif dan nilai 

perusahaan akan meningkat (Lumoly et al., 2018). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi et al. 

(2016), Lumoly et al. (2018), Normayanti (2017), Indriyani (2017), Samosir 

(2017), Novari dan Lestari (2016), Wahyudi et al. (2016), Rahman (2015), 

dan Rahmawati el al. (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini merupakan reflikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Pertiwi et al. (2016) yang berjudul pengaruh kebijakan 

hutang, keputusan investasi dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan food 

and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini 
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adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kebijakan hutang, 

keputusan investasi dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti 

mengubah objek yang diteliti menjadi perusahaan properti dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015 – 2017. 

Dengan banyaknya pilihan  perusahaan properti dan real estate yang ada, 

investor harus berhati-hati dalam melakukan investasi dan memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH KEBIJAKAN HUTANG, KEPUTUSAN INVESTASI 

DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi pada 

Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2015-2017). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia 

tahun 2015-2017? 
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2. Apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

tahun 2015-2017? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia 

tahun 2015-2017? 

4. Apakah kebijakan hutang, keputusan investasi dan profitabilitas 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti dan real 

estate yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 

Kebijakan Hutangit terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan properti 

dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2015-2017. 

2. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 

Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan properti 

dan real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2015-2017. 

3. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 

Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan properti dan 

real estate yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2015-2017. 
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4. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 

Kebijakan Hutang, Keputusan Investasi dan Profitabilitas secara simultan 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di bursa efek indonesia periode 2015-2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pihak perusahaan, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini untuk membantu 

meningkatkan nilai perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan emiten 

untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja 

manajemen dimasa yang akan datang. 

2. Pihak investor, memberikan pertimbangan dalam menilai kinerja 

perusahaan sehingga dapat membantu pengambilan keputusan untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan.  

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan teori mengenai kebijakan hutang, keputusan 

investasi, dan profitabilitas yang diterapkan pada suatu perusahaan serta 

pengaruhnya terhadap nilai perusahaan.  

4. Bagi penelitian yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi atau bahan wacana di bidang keuangan sehingga dapat 

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai nilai perusahaan. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pengantar mengenai arti penting topik penelitian untuk 

diteliti, alur berpikir hingga muncul permasalahan atau isu penelitian, yang 

diakhiri oleh perumusan masalah yang berbentuk kalimat tanya. Selain itu 

berisi juga tujuan dan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini serta 

sistematika pembahasan yang memberikan gambaran untuk laporan 

penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi telaah literatur yang berhubungan dengan topik penelitian 

yang didasari teori dan bukti empiris dari penelitian sebelumnya yang 

digunakan untuk membangun atau merumuskan hipotesis penelitian serta 

rerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi informasi tentang subjek 

penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel (data) yang digunakan 

dalam penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang 

diperlukan, dan pembahasan atas hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 
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Bab ini berisi tentang simpulan berupa poin-poin yang berisi hasil 

penelitian yang menjawab hipotesis penelitian dan hasil tambahan lainnya, 

serta berisi saran untuk subjek atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil 

penelitian dan juga untuk penelitian selanjutnya. 


