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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi yang terus berkembang pesat saat ini, banyak 

berdirinya usaha-usaha baru yang bersaing untuk mendapatkan keuntungan 

yang besar. Hal tersebut menjadikan persaingan bisnis yang semakin ketat. 

Akibatnya, perusahaan akan terfokus pada bagaimana cara mendapatkan 

keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan prospek dan risiko perusahaan 

kedepannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemahaman kembali mengenai 

tujuan utama didirikannya perusahaan tersebut yang dapat menunjang 

keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Suatu perusahaan tentunya memiliki 

visi, misi, dan tujuan masing-masing. Pada umumya setiap perusahaan 

memiliki dua tujuan, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. 

Tujuan jangka pendek adalah memperoleh laba, sedangkan tujuan jangka 

panjang adalah meningkatkan nilai perusahaan. 

Menurut penelitian Nafi’ah (2013) nilai perusahaan merupakan 

persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga 

saham. Jika nilai perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan tersebut akan 

dipandang baik oleh para investor, karena perusahaan yang tinggi nilainya 

menentukan kinerja perusahaan yang baik dan prospek perusahaan yang 

menjanjikan di masa yang akan datang. Pada dasarnya nilai perusahaan 

dinilai penting, karena dapat dijadikan sebagai tolak ukur perusahaan dalam 

menggambarkan kualitas kinerja dan keadaan perusahaan sekarang ini 
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maupun dimasa yang akan datang. Hal ini dikarenakan harga saham juga 

menggambarkan keberhasilan manajemen dalam meningkatkan nilai 

perusahaan. Melihat pentingnya nilai perusahaan, maka dibutuhkan beberapa 

faktor yang dapat meningkatkan dan menunjang nilai perusahaan. 

Dari berbagai macam tujuan perusahaan, sebenarnya tujuan yang 

paling utama adalah berusaha untuk mendapatkan profit yang maksimal 

sehingga nilai perusahaan yang direfleksikan dengan harga saham di pasar 

modal akan meningkat juga. Nilai perusahaan yang optimal dapat dicapai 

dengan mengkombinasikan fungsi-fungsi dari manajemen keuangan. Satu 

keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan 

lainnya, sehingga nantinya akan berdampak terhadap nilai perusahaan. 

Tinggi/rendahnya nilai perusahaan tidak terlepas dari berbagai faktor 

yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah faktor 

yang mempengaruhi nilai perusahaan, besar/kecilnya kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba akan mencerminkan baiknya kinerja perusahaan. 

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba akan 

menggambarkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu 

laba yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi keputusan investor dalam 

menilai suatu perusahaan. Dengan kata lain laba yang dihasilkan perusahaan 

akan mendorong adanya sentimen positif yang sangat kuat pada para investor, 

sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat relatif besar. Menurut 

penelitian Rahman (2015) profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap 
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nilai perusahaan, sedangkan menurut penelitian Wibowo dan Aisjah (2013) 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah 

kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah kebijakan manajer keuangan 

yang menyangkut dengan seberapa besar proporsi para pemegang saham akan 

mendapatkan dividen pada periode tertentu. Kebijakan dividen sangat terkait 

dengan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Peningkatan 

pembayaran dividen dapat menjadi sinyal bahwa perusahaan memiliki 

prospek yang baik. Perusahaan cenderung menggunakan laba yang 

didapatkan untuk membayarkan dividen kepada para pemegang saham 

dengan asumsi bahwa perusahaan tidak membiayai investasi dalam jumlah 

yang relatif besar. 

Menurut penelitian Wibowo dan Aisjah (2013) apabila perusahaan 

membutuhkan dana yang digunakan untuk membiayai investasi yang sedang 

atau direncanakan kedepannya, sesuai dengan Pecking Order Theory yang 

dikembangkan Myers, manajer akan menggunakan laba yang diperoleh 

terlebih dahulu untuk membiayai investasinya. Apabila laba yang diperoleh 

perusahaan tidak mencukupi untuk membiayai investasi maka perusahaan 

akan mencari hutang dari pihak lain atau pihak ketiga. Menurut penelitian 

Senda (2013) kebijakan dividen memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan menurut penelitian Ilhamsyah dan 

Soekotjo (2017) kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 
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Faktor lainnya yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah keputusan 

investasi. Keputusan investasi adalah keputusan manajemen dalam pemilihan 

investasi, sehingga mampu memilih salah satu atau lebih alternatif investasi 

yang dinilai paling menguntungkan. Melakukan kegiatan investasi merupakan 

kegiatan yang sulit bagi manajemen perusahaan, karena akan mempengaruhi 

perusahaan.   

Menurut penelitian Agnova dan Muid (2015) investasi penanaman 

modal dalam aset adalah dengan harapan memperoleh pendapatan di masa 

mendatang. Perusahaan yang banyak melakukan investasi dapat menciptakan 

sentimen positif pada para investor, sehingga harga saham perusahaan 

meningkat yang dapat berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. 

Pengungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan investasi yang 

dilakukan perusahan akan mempengaruhi persepsi investor mengenai nilai 

perusahaan dan pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sebelum 

memutuskan berinvestasi pada suatu perusahaan. Menurut penelitian 

Ilhamsyah dan Soekotjo (2017) keputusan investasi memiliki pengaruh postif 

signifkan terhadap nilai perusahaan, sedangkan menurut penelitian Agnova 

dan Muid (2015) keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Faktor lainnya yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kebijakan 

utang. Kebijakan utang adalah kebijakan tentang seberapa efektif dan efisien 

perusahaan dalam menggunakan pendanaan utang. Penggunaan kebijakan 

utang dapat digunakan untuk menciptakan nilai perusahaan yang diinginkan. 
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Penggunaan utang harus dikelola dengan baik, karena merupakan hal yang 

sensitif bagi perusahaan terhadap tinggi/rendahnya nilai perusahaan. Semakin 

tinggi proporsi utang yang ditetapkan perusahaan pada tingkat tertentu, maka 

semakin tinggi nilai perusahaan. Apabila tingkat utang melampaui proporsi 

utang yang ditetapkan perusahaan, maka terjadi penurunan nilai perusahaan. 

Menurut penelitian Jusriani dan Rahardjo (2013) kebijakan utang 

dapat digunakan untuk menciptakan nilai perusahaan yang diinginkan, namun 

juga bergantung pada nilai perusahaan. Artinya perusahaan yang besar relatif 

lebih mudah untuk akses ke pasar modal, sehingga hal ini mengindikasikan 

bahwa perusahaan relatif mudah memenuhi sumber dana dari utang melalui 

pasar modal. Menurut penelitian Rahman (2015) kebijakan utang 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan menurut 

penelitian Jusriani dan Rahardjo (2013) kebijakan utang tidak memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ilhamsyah 

dan Soekotjo (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, 

yaitu: 

1. Penelitian ini melakukan objek penelitian pada property and real estate 

company yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian terdahulu berobjek 

pada food and beverage company yang terdaftar di BEI.  

2. Penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu kebijakan 

utang, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel independen 

yaitu kebijakan dividen, keputusan investasi, dan profitabilitas. 
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3. Penelitian ini menggunakan data tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, 

sedangkan pada penelitan terdahulu yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 

2015. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengambil 

judul penelitian “ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, 

KEBIJAKAN DIVIDEN, KEPUTUSAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN 

UTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Property 

and Real Estate Company yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dijelaskan 

sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah kebijakan utang berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

2. Menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

3. Menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. 

4. Menganalisis pengaruh kebijakan utang terhadap nilai perusahaan.  
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan wawasan, terutama bagi akademisi dan profesi dalam 

rangka mengkaji dan mengembangkannya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh 

baik yang dapat menunjang kualitas perusahaan dan dapat 

memperbaiki kinerja perusahaan untuk prospek kedepannya, dengan 

menggunakan komponen-komponen yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan diharapkan kualitas nilai perusahaan akan semakin 

meningkat untuk tahun-tahun berikutnya. Selain itu, menjadikan pihak 

manajemen perusahaan tidak mementingkan kepentingan agen saja, 

melainkan juga mementingkan kepentingan para pemegang saham. 

b. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang lebih jelas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi terhadap 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, yang 

biasanya lebih sering digunakan oleh para pemakai informasi 

perusahaan seperti investor, karyawan perusahaan, maupun 

masyarakat yang membutuhkan. 
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c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi peneliti dan mengetahui lebih luas mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

d. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi pembaca dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan penulisan skripsi ini dibuat 

sistematika penulisan dengan urutan: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan definisi setiap 

variabel, peneliti terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi deskripsi jenis penelitian, populasi, dan sampel, 

metode pengumpulan data, definisi operasional, dan pengukuran 

variabel. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan penelitian, pengujian 

data, analisis data, dan pembahasan atas hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


