
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Secara normatif tujuan utama keputusan keuangan suatu perusahaan adalah 

memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan tersebut timbul karena perusahaan 

mempunyai kewajiban untuk memakmurkan pemilik perusahaan, pemegang 

saham, serta pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan. Nilai perusahaan 

merupakan persepsi masyarakat terhadap kinerja perusahaan selama perusahaan 

beroperasi.  

 Seiring berkembangnya dunia industri, persaingan antar perusahaan semakin 

ketat terutama bagi perusahaan yang bergerak dibidang sejenis. Persaingan ini 

didorong adanya fenomena globalisasi yang memaksa perusahaan untuk terus 

berinovasi guna mendapatkan pangsa pasar. Globalisasi merupakan suatu 

fenomena dimana agen – agen ekonomi diberbagai belahan dunia terkena 

dampaknya. 

 Hingga tahun 2015, tercatat sebanyak 517 perusahaan telah terdaftar 

sahamnya (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah tersebut mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya. Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan 

bahwa hingga akhir Maret 2012 ada 489 emiten di BEI, angka tersebut mengalami 

perkembangan dalam kurun waktu lima tahun (Sumber : http://okezone.com). 

Artinya semakin banyak persaingan, maka perusahaan harus berlomba – lomba 

dalam menarik calon investor untuk meningkatkan nilai perusahaan.
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Mengingat, tujuan utama investor berinvestasi adalah untuk memaksimalkan 

return tanpa melupakan risiko yang dihadapi. Seorang calon investor sebelum 

memutuskan berinvestasi pasti mempertimbangkan saham yang akan dibeli. 

Umumnya investor berinvestasi pada perusahaan yang memberikan return yang 

tinggi, karena memberikan keuntungan yang tinggi pula.  

Setiap pemilik perusahaan akan selalu menunjukkan kepada calon investor 

bahwa perusahaan mereka dalam keadaan baik dan tempat yang tepat untuk 

berinvestasi. Sebab jika terdapat indikasi buruk perusahaan maka nilai perusahaan 

dapat berada dibawah nilai yang sebenarnya. 

Nilai perusahaan suatu perusahaan dapat diketahui melalui harga saham 

perusahaan tersebut (Rustan et al, 2014 : 33). Semakin tinggi harga saham 

perusahaan, maka nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi 

merupakan suatu bekal bagi perusahaan untuk dapat bersaing. 

Terdapat beberapa faktor yang dianggap mampu memaksimalkan nilai 

perusahaan, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Menurut Rahmawati 

(2002) dalam (Analisa, 2011 : 3), faktor eksternal yang dapat memaksimalisasi 

nilai perusahaan berupa tingkat bunga, fluktuasi nilai valas dan keadaan pasar 

modal. Sedangkan faktor internal yang dianggap mempengaruhi nilai perusahaan 

seperti pembayaran pajak, ukuran perusahaan, pertumbuhan laba perusahaan, 

tingkat keunikan perusahaan, resiko keuangan, total aset, dan besarnya 

pembayaran dividen. 

Salah satu faktor yang mengakibatkan nilai perusahaan semakin tinggi yaitu 

kebijakan dividen. Kebijakan deviden sering dianggap sebagai  signal  bagi  
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investor dalam menilai baik buruknya perusahaan, hal ini disebabkan karena 

kebijakan deviden dapat membawa pengaruh terhadap harga  saham perusahaan 

(Mardiyati et al, 2012 : 3). 

Kebijakan dividen dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan, sebab 

semakin besar rasio pembagian dividen akan meningkatkan harga saham yang 

juga mengakibatkan meningkatnya nilai perusahaan. Dividen didapat dari jumlah 

laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Pembagian dividen rutin 

setiap tahun mengindikasikan bahwa perusahaan liquid dalam menghasilkan laba.  

Selain itu kebijakan hutang dapat dihubungkan dengan nilai perusahaan. Hal 

ini terkait dengan adanya struktur modal dalam balancing theory. Menurut 

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

struktur modal sebagai balancing teoritis karena tujuannya untuk 

menyeimbangkan hutang dengan modal sendiri. Keseimbangan antara aset yang 

didanai perusahaan dan oleh kreditur akan berpengaruh pada nilai perusahaan.  

Rasio hutang yang tinggi menunjukkan struktur permodalan lebih banyak 

didanai dari pinjaman atau hutang sehingga ketergantungan perusahaan terhadap 

kreditur akan meningkat, sehingga apabila perusahaan memperoleh laba usaha, 

maka akan diserap untuk melunasi hutang dan akhirnya laba yang dibagikan 

kepada pemegang saham akan semakin kecil yang berakibat investor enggan 

membeli saham perusahaan tersebut, sehingga berakibat nilai perusahaan tersebut 

akan turun. Indikator lain yang dianggap mempengaruhi nilai perusahaan 

adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kinerja keuangan yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau laba 
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dalam satu periode. Perusahaan yang mampu menghasilkan profitabilitas tinggi 

akan menarik minat calon investor untuk berinvestasi. Profitabilitas yang tinggi 

menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, sehingga meningkatkan harga saham. 

Ketika harga saham naik maka nilai perusahaan akan naik. 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu  perusahaan yang 

ditunjukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan rata-

rata total aset (Octavia, 2013 : 37). Secara umum, perusahaan besar memiliki 

pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil. Peluang untuk 

masuk ke pasar modal pun lebih mudah daripada perusahaan kecil. Umumnya 

perusahaan besar lebih mampu mengahasilkan laba yang tinggi dan cenderung 

memiliki harga jual saham yang tinggi pula, hal ini mempengaruhi persepsi 

pemegang saham bahwa dengan perusahaan besar masa depannya lebih terjamin. 

Pada penelitian ini objek yang digunakan adalah perusahaan sektor industri 

barang konsumsi. Perusahaan sektor industri barang konsumsi merupakan salah 

satu cabang dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Alasan pemilihan 

sektor barang konsumsi sebagai objek pada penelitian ini dikarenakan perusahaan 

dalam sektor ini relatif stabil dalam berbagai kondisi ekonomi. Hal ini dibuktikan 

sejak awal tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2013, perusahaan sektor industri 

barang konsumsi mengalami pertumbuhan sebesar 28% meskipun saat itu kondisi 

perekonomian di Amerika Serikat dan Uni Eropa masih diwarnai ketidakpastian 

(sumber: http://kemenperin.go.id). 

Perusahaan sektor industri barang konsumsi memiliki bobot 44% dari 

pembentukan indeks perusahaan manufaktur di BEI. Dimana terdapat beberapa 

http://kemenperin.go.id/
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perusahaan yang termasuk golongan sektor industri barang konsumsi yang 

menjadi penggerak utama kenaikan indeks perusahaan manufaktur di BEI. 

Sehingga dapat disebutkan bahwa sektor industri barang konsumsi merupakan 

kontributor terbesar secara sektoral. 

Selain itu perusahaan dalam sektor industri barang konsumsi jarang 

melakukan ekspansi, sehingga dapat membagikan dividen secara rutin setiap 

tahun dibandingkan perusahaan sektor lainnya. Perusahaan yang sering 

melakukan ekspansi dianggap lebih memilih laba untuk di reinvestasi ke 

perusahaan daripada dibagikan sebagai dividen. 

Beberapa penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan telah dilakukan. Namun beberapa penelitian terdahulu tersebut 

terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Yustitianingrum (2013 : 83) dan Octavia (2013 : 7), menyebutkan 

bahwa secara parsial kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan Muhazir (2014 : 12) menemukan hasil yang berbeda yaitu 

kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Penelitian Yustitianingrum (2013 : 83) dan Octavia (2013 : 7), menyatakan 

bahwa kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 

pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Muhazir (2014 : 12), yaitu kebijakan 

hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Hubungan profitabilitas dengan nilai perusahaan diteliti juga oleh 

Yustitianingrum (2013 : 83), hasil penelitian menyebutkan bahwa profitabilitas 
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tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil berbeda dinyatakan pada 

penelitian Muhazir (2014 : 12) dan Octavia (2013 : 7), yaitu profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian mengenai hubungan ukuran perusahaan dan nilai perusahaan oleh 

Yustitianingrum (2013 : 83) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal yang sama juga dinyatakan dalam 

penelitian Octavia (2013 : 7), yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan permasalahan dan perbedaan hasil penelitian mengenai faktor – 

faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Peneliti ingin mengambil judul 

“PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KEBIJAKAN HUTANG, 

PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN” (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi 

yang Terdaftar di BEI Periode 2012 - 2014) sebagai suatu penelitian yang 

penting dilakukan. Variabel yang digunakan pada antara lain nilai perusahaan, 

kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan 

diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut diatas, 

maka tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain : 

1. Menguji pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

2. Menguji pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. 

3. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

4. Menguji ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan menyajikan seberapa jauh pengaruh dari  kebijakan 

dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang 

pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan.  

Terutama bagi akademisi dan penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini 

memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai kebijakan dividen, 

kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan yang diterapkan dalam 

perusahaan serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan, serta menjadi referensi 

di bidang keilmuan sehingga bermanfaat untuk penelitian selanjutnya di bidang 

yang sama. 

 


