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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang masalah 

Dalam perkembangan perusahaan di masa kini, manajer keuangan 

memiliki peranan yang dinamis, yang sebelumnya tidak dimiliki. Sebelum 

pertengahan abad ini, tugas para manajer keuangan terutama mencari dana dan 

mengelola posisi kas perusahaan mereka. Pada tahun 50-an, dengan semakin 

meningkatnya konsep nilai sekarang, turut mendorong para manajer keuangan 

untuk memperluas tanggung jawab mereka dan lebih memperhatikan 

pemilihan proyek-proyek investasi modal. Pertimbangannya tentu saja adalah 

penggunaan dana tersebut diharapkan akan saling menguntungkan.  

Kemampuan seorang manajer keuangan untuk beradaptasi dengan 

perubahan, mencari dana, menginvestasi aktiva serta mengelolanya secara 

bijaksana akan sangat mempengaruhi kesuksesan perusahaan dan ekonomi 

secara keseluruhan. Manajer keuangan muncul sebagai pemain tim dalam 

keseluruhan usaha perusahaan untuk menciptakan nilai. Cara-cara lama 

dianggap tidak bagus lagi dan secara cepat menjadi usang. Manajer keuangan 

masa kini harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap perubahan 

lingkungan eksternal jika ingin perusahaan yang dikelolanya tetap bertahan. 

Pembuatan keputusan adalah bagian kunci kegiatan manajer. Kegiatan 

ini memainkan peranan penting, terutama bila manajer melaksanakan fungsi 

perencanaan. Perancangan menyangkut keputusan-keputusan sangat penting 

dan jangka panjang yang dibuat manajer. Dalam proses perencanaan, manajer 
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memutuskan tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya-sumber 

daya yang akan digunakan, dan siapa yang akan melaksanakan setiap tugas 

yang dibutuhkan. Seluruh proses perencanaan itu melibatkan manajer dalam 

serangkaian situasi pembuatan keputusan. Kualitas keputusan-keputusan 

manajer akan menentukan efektivitas rencana yang disusun.  

Manajemen keuangan memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan 

kesejahteraan pemegang saham (nilai perusahaan). Harga saham yang 

diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan bagi 

perusahaan terbuka yang menerbitkan saham di pasar modal. Kemakmuran 

pemegang saham akan meningkat apabila harga saham yang dimilikinya 

meningkat (Sartono, 2010:10). Salah satu tugas mendasar dari manajer 

meningkatkan atau memaksimalkan nilai perusahaan (value of the firm). Nilai 

perusahaan ter-cermin pada data akuntansi yang terdapat dalam laporan 

keuangan.  

Nilai perusahaan go public selain menunjukkan nilai seluruh aktiva, juga 

tercermin dari nilai pasar atau harga sahamnya, sehingga semakin tinggi harga 

saham mencerminkan tingginya nilai perusahaan. Harga saham juga dapat 

sebagai indikator keberhasilan manajemen dalam mengelola aktiva 

perusahaan, sedangkan nilai perusahaan publik ditentukan oleh pasar saham. 

Manajemen dalam mengelola aktiva secara efisien sebagai upaya 

meningkatkan kinerja keuangan maupun nilai perusahaan.  

Nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja 

perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. 
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Salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan adalah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba 

yang dihasilkan oleh perusahaan selanjutnya akan dialokasikan untuk kegiatan 

investasi dan membayar dividen kepada para pemegang saham. Keputusan 

investasi akan berimbas pada sumber pendanaan yang dapat berasal dari 

internal atau eksternal perusahaan. 

Optimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi 

manajemen keuangan. Suatu kombinasi yang optimal atas ketiganya akan 

memaksimumkan nilai perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan 

kemakmuran kekayaan pemegang saham, dimana satu keputusan keuangan 

yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan 

berdampak pada nilai perusahaan (Wibawa dan Wijaya, 2010). Manajemen 

keuangan menyangkut penyelesaian atas keputusan penting yang diambil 

perusahaan, antara lain keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 

kebijakan dividen yang menyangkut pembagian laba dalam bentuk dividen 

(Suad Husnan, 2006). 

Dewasa ini diperoleh fenomena perusahaan yang terdaftar di BEI, salah 

satu sektor perusahaan yang listing (terdaftar) di bursa efek adalah sektor 

manufaktur. Beberapa dekade terakhir ini, sektor manufaktur di Indonesia 

berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat dari jumlah perusahaan yang listing 

di BEI, hampir setengah dari jumlah perusahaan yang listing merupakan 

perusahaan manufaktur, yang kemudian diklasifikasikan dalam beberapa sub 
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sektor sesuai dengan produk yang dihasilkannya. Selain itu, sektor manufaktur 

telah menjadi pemimpin pasar perekonomian Indonesia.  

Hal ini terlihat dari peranan sektor manufaktur yaitu sebesar 24% 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, investor sangat 

tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan manufaktur, 

karena industri manufaktur di Indonesaia berkembang dengan pesat dan 

diestimasikan dapat memberikan tingkat pengembalian investasi (return 

investment) yang besar setiap tahunnya. Perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai tahun 2011 sebanyak 131 perusahaan 

dari 466 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta industri 

manufaktur dalam perekonomian di Indonesia mempunyai posisi yang 

dominan (BPS.go.id).  

Kelompok industri manufaktur memiliki target dividend payout ratio 

paling tinggi dibandingkan dengan kelompok industri lainnya, artinya 

perusahaan di industri manufaktur memiliki prioritas kepada para investor 

(pemegang saham) perusahaan untuk membagikan laba di setiap periode 

tertentu dalam bentuk dividen, sehingga para investor merasa puas dengan 

kinerja perusahaan dan akan tetap memberikan suntikan dananya (invest) guna 

memberikan timbal balik yang optimal dan sesuai dengan yang diharapkan 

para investor.  

Berikut disertakan dalam Tabel 1 yang merupakan perhitungan rata-rata 

nilai perusahaan yang dikonfirmasikan melalui Price Book Value (PBV) pada 
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perusahaan yang diteliti yaitu perusahaan manufaktur yang terdafar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI)  tahun 2009 - 2011. 

 

Tabel 1 

Rata – rata Nilai PBV Tahun 2009 – 2011 

No Emiten Tahun 2009 
kali (x) 

Tahun 2010 
kali (x)                          

Tahun 2011 
kali (x) 

Rata - rata 
kali (x) 

1  AUTO 1.31 2.62 0.56 1.49 

2  BRAM 0.58 0.89 0.81 0.76 

3  GDYR 0.95 1.23 0.90 1.02 

4  GGRM 2.27 3.36 4.86 3.49 

5 GJTL 0.55 2.27 2.36 1.72 

6  KLBF 2.76 5.72 5.30 4.59 

7  LION 0.48 0.96 0.90 0.78 

8  MLBI 35.45 12.29 14.26 20.66 

9 MRAT 0.53 0.82 0.60 0.65 

10 MYOR 2.13 4.04 4.51 3.56 

11  SCCO 0.71 0.94 1.24 0.96 

12  SMGR 4.34 4.63 4.65 4.54 

13 TBMS 0.46 1.38 0.78 0.87 

14  TCID 1.85 1.53 1.52 1.63 

15  TSPC 1.34 2.91 3.77 2.67 

    Sumber: ICMD 2012 

 

Dari tabel 1.1 diatas nilai perusahaan yang dihitung dengan Price Book 

Value (PBV) dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan rata-

rata nilai PBV dari tiap perusahaan berbeda-beda. Pada 10 perusahaan yang 

menjadi sampel pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang 

dikonfirmasikan melalui PBV bernilai positif karena PBV > 1. Sedangkan dari 

5 perusahaan lainnya menunjukkan bahwa nilai perusahaannya bernilai negatif 

karena PBV < 1. Dari kondisi perusahaan inilah yang menarik untuk diteliti 

agar dapat mengetahui apakah keputusan investasi, keputusan pendanaan dan 
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kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan-

perusahaan tersebut. 

Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan, sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan sebuah penelitian, mendalami dan membahas topik tentang 

“Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan 

Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan 

Manufaktur yang tercatat di BEI)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan diatas, 

maka dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen 

secara parsial maupun secara simultan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009 - 2011 ? 

2. Variabel apakah yang berpengaruh dominan terhadap nilai perusahaan ? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dirancang untuk lebih mengarahkan dan memfokuskan  

pembahasan agar tidak terjadi perluasan sehingga dapat tertuju sesuai dengan 

ruang lingkup yang dibahas. Penulis membatasi pada data yang digunakan, 

adapun batasan yang peneliti berikan adalah: 
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1. Data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang aktif selama 3 tahun, 

yaitu tahun 2009 – 2011 dan perusahaan tersebut telah go public serta 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

2. Data harga saham perusahaan yang diterbitkan selama 3 tahun yaitu 2009 

– 2011. 

3. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang telah go 

public serta tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan juga mengeluarkan 

dividen kas secara berturut-turut selama tahun 2009 – 2011. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diutarakan diatas, 

maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk memperoleh bukti bahwa keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan dividen secara parsial maupun simultan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia  tahun 2009 - 2011. 

b. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan serta penentuan kebijakan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan.  
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b) Bagi Investor 

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi para investor atas 

informasi keuangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi di 

pasar modal, sehingga dapat memperkecil resiko yang mungkin dapat 

terjadi sebagai akibat dalam pembelian saham, obligasi, dll di pasar 

modal.  

c) Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk 

menambah informasi dan dijadikan referensi yang bermanfaat dalam 

penyusunan penelitian dengan topik yang sama. 


