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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pada perkembangan di akhir tahun 2017, tercatat lebih dari 300 

perusahaan yang mendaftarkan sahamnya (listing) di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Banyak jumlah perusahaan, jelas akan membuat investor dihadapkan 

pada banyak pilihan sulit dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. 

Menyikapi keadaan seperti ini, maka setiap investor harus lebih berhati-hati 

dalam menentukan keputusan investasinya. Hal ini dikarenakan apabila 

keputusan investasi tersebut kurang tepat, dimungkinkan investor tidak akan 

memperoleh return dan bahkan modal awal yang di investasikan akan hilang. 

Dengan demikian, langkah untuk mencapai tujuan tersebut para investor harus 

memiliki perencanaan yang baik, salah satunya dengan melakukan analisis 

terhadap saham perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi para 

investor.  

Harga pasar saham menunjukkan nilai perusahaan, apabila harga 

saham meningkat maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai 

perusahaan tercermin pada harga sahamnya. Semakin tinggi harga saham 

menunjukkan semakin tinggi nilai perusahaan, sehingga kemakmuran 

pemegang saham juga semakin tinggi.  

Nilai perusahaan juga dapat mengidentifikasikan seberapa besar para 

investor bersedia dibayar untuk setiap keuntungan yang dilaporkan perusahaan, 
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sehingga merupakan salah satu alat untuk mengukun kinerja suatu perusahaan. 

Pada sisi yang lain, perkembangan harga saham juga tidak dapat dilepaskan 

dari kinerja keuangan perusahaan, karena jika kinerja perusahaan mengalami 

peningkatan maka harga saham akan cenderung mengalami kenaikan. Namun, 

ada saat saat tertentu harga saham tidak selalu mencerminkan kinerja 

perusahaan karena dipengaruhi faktor-faktor dan luar. Meskipun hanya salah 

satu faktor, tetapi kinerja perusahaan tetap masih dipandang oleh investor 

sebagai aspek utama.  

Nilai perusahaan merupakan perbandingan antara harga pasar suatu 

saham (market price) dengan earning per share dalam saham yang 

bersangkutan. Pada analisis fundamental, perbandingan tersebut merupakan 

salah satu pendekatan untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah dihargai 

(mispriced). Secara klasifikatif, terdapat dua pendekatan untuk mencari 

sekuritas yang mispriced dengan analisis fundamental. 

Setiap perusahaan selalu menginginkan adanya pertumbuhan bagi 

perusahaan tersebut disatu pihak dan juga dapat membayarkan deviden kepada 

para pemegang saham dilain pihak, tetapi kedua tujuan tersebut selalu 

bertentangan. Hal ini dikarenakan bahwa jika semakin tinggi tingkat deviden 

yang dibayarkan berarti semakin sedikit laba yang ditahan dan sebagai 

akibatnya adalah menghambat tingkat pertumbuhan (rate of growth) dalam 

pendapatan dan harga sahamnya. Jika perusahaan ingin menahan sebagian 

besar dan pendapatannya tetap didalam perusahaan bararti bahwa bagian dan 

pendapatan yang tersedia untuk pembayaran deviden adalah semakin kecil. 
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Persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham 

sebagai cash deviden disebut deviden payout ratio.  

Dengan dernikian, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi dividen 

payout ratio yang ditetapkan oleh perusahaan berarti semakin kecil dana yang 

tersedia untuk ditanamkan kembali di dalam perusahaan yang ini berarti akan 

menghambat pertumbuhan perusahaan. Kebijakan deviden yang optimal ialah 

kebijakan deviden yang menciptakan keseimbangan antara deviden saat ini dan 

pertumbuhan dimasa mendatang sehingga memaksimumkan harga saham 

perusahaan Brigham dan Houston (2001:198).  

Adanya peningkatan pembayaran deviden dilakukan untuk 

memperkuat posisi perusahaan dalam mencari tambahan dana dan pasar modal 

dan perbankan. Deviden mengandung informasi atau sebagai isyarat (signal) 

terhadap masa depan perusahaan kerena investor lebih menyukai perusahaan 

yang membagikan deviden dalam jumlah yang besar. Jika pembagian deviden 

tidak sebanding dengan apa yang diharapkan investor, hal ini bisa membuat 

lesunya penanaman saham di perusahaan tersebut yang akibatnya dapat 

merugikan perusahaan yang bersangkutan.  

Adapun berkaitan dengan struktur modal, investor juga harus 

memahami bahwa struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang 

mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan pengembalian sehingga 

memaksimalkan harga saham Brigham dan Houston (2001:602). Apabila 

pengembalian hutang menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi 

daripada resiko yang diterima maka struktur modal perusahaan belum optimal 
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dan dapat dilakukan penambahan modal bila diperlukan. Resiko yang sama 

besarnya dengan tingkat pengembalian oleh perusahaan menunjukkan keadaan 

struktur modal yang optimal. Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007:82), 

pemilik perusahaan cenderung lebih menyukai perusahaan menciptakan hutang 

pada tingkat tertentu untuk menaikkan nilai perusahaan.  

Menurut Mayers dan Bayles (dalam Brigham dan Houston, 2001:19) 

menyebutkan struktur modal sebagai balancing teoritis karena tujuannya 

menyeimbangkan teori hutang dengan modal sendiri. Dengan demikian, 

struktur modal yang terbaik adalah struktur modal yang dapat memaksimalkan 

nilai perusahaan. Keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh 

kreditor dan yang didanai perusahaan ditunjukkan dengan suatu rasio DER. 

DER mengidentifikasikan sejauh mana perusahaan dapat menanggung 

kerugian tanpa harus membahayakan kreditumya. Kreditur pada umumnya 

lebih menyukai angka DER yang kecil, semakin kecil rasio ini berarti semakin 

besar resiko krediturnya. 

Demikian pentingnya eksistensi struktur modal yang merupakan 

salah satu keputusan penting manajer keuangan dalam menjaga dan 

meningkatkan nilai perusahaan. Struktur modal perusahaan tercermin dan rasio 

leverage perusahaan, yaitu rasio yang menunjukkan bagaimana kemampuan 

perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Rasio leverage ini dapat dilihat 

melalui beberapa rasio diantaranya adalah Debt to Asset Ratio, Longterm Debt 

to Asset Rasio, Equity to Asset Rasio, Debt to Equity Ratio. Dari berbagai 

macam rasio tersebut, penelitian ini menggunakan Debt to Equity Ratio untuk 
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mengukur struktur modal perusahaan. DER merupakan suatu ukuran 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang melibatkan 

modal sendiri, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang dalam struktur 

permodalan perusahaan. 

Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh profitabilitas. Profitabilitas 

perusahaan yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan dapat menghasilkan 

laba yang besar bagi pemegang saham. Menurut Arifianto (dalam Mukhammad 

dan Chabachib, 2016) dengan rasio proitabilitas yang tinggi, perusahaan akan 

tampak menarik bagi calon investor. Investor akan melihat tinggi atau 

rendahnya profitabilitas suatu perusahaan saat akan membeli saham pada 

perusahaan tersebut. Menurut Mahpudin (2016) profitabilitas mampu menjadi 

signal informasi yang positif untuk informasi.  

Ukuran perusahaan pada dasarnya menunjukan total aset suatu 

perusahaan, semakin besar aktiva suatu perusahaan maka semakin tinggi juga 

nilai suatu perusahaan tersebut. Menurut Gultom et al (2013) sebuah 

perusahaan yang besar dan mampu mempertahankan keberadaanya dengan 

baik akan memiliki akses yang mudah di dalam pasar modal jika dibandingkan 

dengan perusahaan yang kecil. Dengan demikian investor akan lebih tertarik 

berinvestasi kepada perusahaan yang memiliki ukuran yang besar. Prasetyorini 

(2013) menunukan pengaruh yang positi antara ukuran perusahaan dengan nilai 

perusahaan. Perusahaan dengan pertumbuhan yang baik akan mudah untuk 

masuk ke pasar modal karena investor menangkap sinyal positif teradap 
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perusahaan yang memiliki perumbuhan baik sehinga respon itu yang 

menunjukan meningkatnya nilai perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena pada perusahaan 

manufaktur tersebut di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul“PENGARUH DEVIDEN, 

KEBIJAKAN HUTANG, PROFITABILITAS, DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2015-2017)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah deviden, kebijakan hutang, dan profitabilitas berpengaruh pada 

nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2017? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh deviden terhadap nilai perusahaan 

2. Menganalisis pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan di 

dalam Bursa Efek Indonesia 

3. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan di dalam 

Bursa Efek Indonesia 

4. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, manfaat yang 

dapat diambil dengan penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Bagi Investor 

Manfaat Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

masukan bagi investor dalam mempertimbangkan pengamnbilan 

keputusan investasi khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI. 

2. Bagi Akademis 

Dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi dalam melakukan 

penelitian selanjutnya berkenaan dengan faktor–faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. 
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3. Bagi Perusahaan  

Diharapkan hasil penilitian ini dapat memberikan informasi bagi pemilik 

perusahaan tentang perkembangan perusahaanya di bursa saham. 

4. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan atau wawasan mengenai 

faktor- faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dan dapat dijadikan 

referensi penelitian berikutnya. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi landasan penelitian, 

pemnelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, serta perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan tentang dasar dari dilakukannya penelitian, jenis 

dan sumber data yang digunakan, penentuan populasi dan sampel yang diteliti, 

variabel penelitian yang akan digunakan, serta teknik analisis data yang akan 

dipakai. 

BAB IV  ANALISIS DATA 

Bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta 

pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta 

saran-saran yang dapat diberikan dengan penelitian yang dilakukan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


