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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam era industrialisasi sekarang ini, setiap perusahaan harus 

meningkatkan daya saing secara terus-menerus. Persaingan yang semakin 

meningkat baik di pasar domestik maupun pasar internasional menuntut perusahaan 

untuk dapat mempertahankan atau memperoleh keuntungan kompetitif dengan cara 

memberikan perhatian penuh pada kegiatan operasional dan financial perusahaan. 

Dampak yang dirasakan adalah persaingan yang semakin tajam khususnya dalam 

dunia usaha. Persaingan dalam dunia usaha merupakan faktor ekstern yang tidak 

dapat dihindari dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Namun, demi 

mempertahankan keberadaannya, suatu perusahaan dapat melakukan upaya-upaya 

intern perusahaan. Sektor ekonomi dan bisnis saat ini mengalami perkembangan 

yang begitu pesat. Dinamika perekonomian global serta tuntutan unlimited wants 

yang semakin beragam telah mengakibatkan turbulensi hebat bagi dunia bisnis, 

terlebih dengan diresmikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic 

Community). Para pengambil kebijakan dan keputusan pelaku usaha harus benar-

benar cermat dalam membaca kondisi perekonomian, prospek, maupun tantangan 

yang harus dihadapi di masa mendatang. Japan Bank for International Corporation 

menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu tujuan favorit dalam investasi 

(bisniskeuangan.kompas.com). Optimisme pemerintah pasca peresmian 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) juga terlihat dari 

penguatan sektor-sektor potensial yang ada di Indonesia. 

Sejalan dengan makin berkembangnya dunia bisnis yang didukung oleh 

perkembangan pasar modal yang ada di Indonesia. Sebuah perusahaan pasti 

membutuhkan beberapa aspek untuk mendukung kemajuan dan berjalannya operasi 

perusahaan, salah satu aspeknya adalah modal usaha yang bersumber dari investor. 

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak dikenal 

oleh masyarakat. Saham berupa surat bukti kepemilikan atas aset-aset yang 

menerbitkan saham tersebut. Perusahaan yang telah menerbitkan saham nya pada 
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pasar modal dapat di katakan sebagai perusahaan yang Go Publik. Pasar modal yang 

ada di Indonesia, yaitu BEI (Bursa Efek Indonesia) bertindak sebagai penghubung 

antara investor dengan perusahaan.  Investor tentunya tidak sembarangan dalam 

memilih perusahaan untuk menanamkan modalnya. Pendanaan yang dilakukan 

tentunya harus memberikan kompensasi yang sesuai dengan harapan. Para investor 

dan kreditor tidak akan berkenan untuk berinvestasi jika perusahaan tidak dapat 

memberikan kompensasi yang sesuai di masa yang akan datang. Sebelum 

melakukan investasi maupun memberikan kredit kepada perusahaan, para investor 

dan kreditor akan melakukan berbagai analisis untuk dapat menilai apakah 

perusahaan mampu memberikan kompensasi dari investasi yang mereka tanamkan 

di perusahaan tersebut. Salah satu alat yang dapat memberikan informasi agar para 

investor dan juga kreditor dapat memutuskan untuk melakukan investasi ataupun 

pemberian kredit adalah laporan keuangan. Laporan Keuangan menjadi salah satu 

sumber informasi akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan. Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), “tujuan laporan 

keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 

pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi”  

Selain hal tersebut para investor dan kreditur dapat menganalisis nilai dari 

perusahaan melalui Laporan Keuangan, maka dari itu perusahaan dituntut untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi dapat tercermin dari 

harga pasar saham yang tinggi (Sukirni, 2012). Nilai perusahaan yang tinggi juga 

mengindikasikan kemakmuran dari para investor, karena semakin tinggi nilai 

perusahaan  maka semakin tinggi pula keuntungan tambahan bagi investr selain dari 

dividen yang diberikan oleh perusahaan. Setiap perusahaan yang go public pasti 

ingin menunjukkan kepada investor bahwa perusahaan mereka salah satu alternatif 

untuk investasi. Tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi 

manajemen keuangan karena tujuan keuangan adalah memaksimumkan nilai 

perusahaan yaitu dimana satu keputusan keuangan yang diambil akan 

mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan 

(Wahyudi dan Pawestri, 2006). Maka dari itu, manajemen keuangan sangat penting 



3 
 

 
 

dalam menentukan kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Harga pasar dari 

saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi 

transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap 

cerminan dari nilai aset perusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan yang dibentuk 

melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang 

investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang 

pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan 

nilai perusahaan (Susanti, 2010). 

Banyak faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Nilai perusahaan 

merupakan cerminan dari penambahan jumlah ekuitas perusahaan dengan hutang 

perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu : 

keputusan pendanaan, kebijakan dividen, keputusan investasi, struktur modal, 

pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan. Beberapa faktor tersebut memiliki 

hubungan dan pengaruh terhadap nilai perusahaan yang tidak konsisten. Dalam 

penelitian ini akan menggunakan 4 faktor, yaitu kebijakan dividen, likuiditas, 

leverage dan profitabilitas. Menururt (Alfredo dkk,2010) mengemukakan bahwa 

nilai perusahaan dipengaruhi oleh likuiditas dan profitabilitas. Menurut (Rika, 

2010) nilai perusahaan dipengaruhi oleh kebijakan dividen dan profitabilitas. 

Besarnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan dapat mempengaruhi harga 

saham karena menurut Theory Bird In The Hand investor lebih menyukai 

pengembalian yang berasal dari dividen dibandingkan dengan Capital Gain. 

Pembayaran dividen yang lebih besar tidak selalu dapat meningkatkan harga saham 

perusahaan. Berdasarkan teori preferensi pajak pembayaran dividen yang rendah 

juga dapat meningkatkan harga saham. Sehingga apapun kebijakan dividen yang 

ditetapkan oleh perusahaan akan tetap mempengaruhi nilai perusahaan. 

Pertumbuhan perusahaan dan pembagian dividen adalah kedua hal yang diinginkan 

perusahaan tetapi sekaligus merupakan dua hal yang memiliki kepentingan yang 

berbeda. perusahaan melakukan langkah untuk mendapatkan dana melalui 

penawaran lembaran saham dengan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Selain kebijakan dividen perusahaan, analis atau investor juga 

akan menghitung rasio-rasio keuangannya yang mencakup rasio likuiditas, 
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leverage dan profitabilitas perusahaan untuk dasar pertimbangan dalam keputusan 

investasi. 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban 

jangka pendek. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik maka akan dianggap 

memiliki kinerja yang baik oleh investor. Likuiditas akan mempengaruhi besar 

kecilnya dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Dividen 

merupakan arus kas keluar, semakin besar jumlah kas yang tersedia maka dianggap 

baik likuiditas perusahaan, dan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen (Harjito dan Martono, 2001). Hal ini akan menarik minat 

investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Selain rasio likuiditas 

adapula raiso leverage yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

seluruh kewajiban finansialnya yaitu terdiri dari utang jangka pendek dan utang 

jangka panjangnya. Leverage dalam penelitian ini diwakili oleh debt to equity ratio 

(DER). Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa semakin besar struktur modal 

yang berasal dari utang digunakan untuk mendanai ekuitas yang ada, seperti yang 

dikemukakan oleh (Warren et al.,2004) dalam (Sitepu, 2010) bahwa semakin kecil 

rasio DER, semakin baik kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan dalam 

kondisi yang buruk. Rasio DER yang kecil menunjukkan bahwa perusahaan masih 

mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Dari sudut pandang investor, 

salah satu indikator penting untuk melihat prospek perusahaan dimasa yang akan 

datang yaitu dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. 

Indikator ini sangat penting diperhatikan untuk mengetahui seberapa besar return 

yang dapat diterima oleh investor atas investasi yang dilakukannya. (Weston and 

Copeland, 1996:2) mengemukakan bahwa profitabilitas adalah efektifitas 

manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan atau 

investasi perusahaan. Peningkatan profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan dan itu tergantung dari bagaimana persepsi investor terhadap 

peningkatan profitabilitas perusahaan. Persepsi investor dalam menanggapi 

profitabilitas akan mempengaruhi harga saham sekaligus nilai dari perusahaan 

tersebut. Sesuai dengan latar belakang dan fenomena diatas maka penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Dividen, Likuiditas, 
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Leverage dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di BEI tahun 2013-2015”.  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah 

apakah kebijakan dividen, likuiditas, leverage dan profitabilitias berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan membuktikan 

pengaruh kebijakan dividen, likuiditas, leverage dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 

1) Bagi penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan beberapa teori yang 

diperoleh selama perkuliahan. 

2) Bagi pembaca  

Dapat memberikan informasi yang berkenaan dengan kinerja perusahaan 

terhadap nilai perusahaan. Serta referensi bagi pihak investor sebelum 

menanamkan modal atau membeli saham perusahaan Manufaktur pada Bursa 

Efek Indonesia. 

3) Bagi penelitian yang akan datang  

Penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana di 

bidang keuangan sehingga dapat bermanfaat penelitian selanjutnya mengenai 

nilai perusahaan pada masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 


