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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya suatu perusahaan memiliki tujuan untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan karena semakin tinggi nilai perusahaan 

maka kesejahteraan pemilik perusahaan akan semakin besar. Selain itu, 

kesejahteraan pemegang saham juga akan terjamin. Bagi perusahaan yang 

sudah go public, nilai perusahaan dapat diintepretasikan melalui harga pasar 

sahamnya. Menurut Wright dan Ferris (1997) dalam Hasnawati (2005) 

menyatakan bahwa harga saham merupakan gambaran kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan secara efisien. 

Maka dari itu meningkatnya keuntungan perusahaan akan meningkatkan pula 

nilai perusahaan tersebut. 

Saat ini kinerja penjualan pada perusahaan manufaktur masih 

mengalami peningkatan. Pertumbuhan penjualan emiten rata-rata masih 

cukup tinggi dan mengalami pertumbuhan yang positif sehingga 

berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka dari 

itu perusahaan manufaktur harus didorong agar lebih maju dan berkembang. 

Melemahnya nilai tukar rupiah menjadi masalah yang cukup serius yang 

dihadapi pada perusahaan ini. Dampakmya harga bahan baku terutama bahan 

baku impor menjadi meningkat. Dengan demikian perusahaan menyiasati hal 

tersebut dengan melakukan utang agar kegiatan perusahaan tetap berjalan. 

Utang sebagai pembiayaan aktivitas perusahaan dapat mengurangi 

pembayaran pajak karena bunga yang diperoleh dari utang dapat mengurangi 
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pendapatan yang terkena pajak. Hal tersebut dapat memberikan keuntungan 

bagi perusahaan. Namun didalam penggunaan utang terdapat resiko yang 

cukup besar yaitu resiko gagal bayar dan beban yang ditanggumg perusahaan 

bertambah karena adanya beban bunga. Selain itu, penggunaan utang yang 

berlebihan akan mengakibatkan kebangkrutan pada perusahaan. Dengan 

demikian dibutuhkan kebijakan dalam mengatasi penggunaan utang sehingga 

manajemen perusahaan dapat mengelola penggunaan utang dengan baik 

Keputusan dalam pembagian dividen masih menjadi masalah yang 

sering dihadapi oleh perusahaan. Dividen merupakan pengembalian yang 

diterima investor atas investasi yang ditanam pada perusahaan. Besar 

kecilnya dividen dapat mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan 

investasi. Investor mengharapkan dividen yang diterima dapat meningkatkan 

kesejahteraan. Dengan demikian dibutuhkan kebijakan dalam pembagian 

dividen agar perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan 

memberikan kesejahteraan bagi para investor sehingga tidak menghambat 

pertumbuhan perusahaan disisi yang lainnya (Wijaya dan Bandi, 2010). 

Peluang untuk berinvestasi dimiliki oleh setiap pereusahaan. Penggunaan 

peluang investasi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan. 

Keputusan dalam pemanfaatan investment opportunity set pada perusahaan 

merupakan kebijakan dari pihak manajemen. Pemanfaatan tersebut dapat 

menggambarkan prospek perusahaan dimasa mendatang dimana keuntungan 

perusahaan akan mengalami peningkatan sebagai pencapaian dari kegiatan 

investasi perusahaan saat ini (Brigham dan Houston, 2011). 
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Apabila dalam berinvestasi perusahaan dapat menghasilkan profit dengan 

memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, maka perusahaan akan 

mandapatkan kepercayaan dari calon investor untuk membeli sahamnya. Maka 

dari itu, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan semakin tinggi nilai 

perusahaan tersebut. Penelitian ini akan menguji seberapa besar perusahaan dalam 

memanfaatkan sumber daya terutama asetnya sehingga dapat menarik investor 

untuk menginvestasikan modalnya yang juga dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. Pemanfaatan investment opportunity set yang meningkat akan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “ Pengaruh Kebijakan utang, Kebijakan Dividen dan 

Investment Opportunity Set (IOS) Terhadap Nilai Peusahaan Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah kebijakan utang berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah Investment Opportunity Set (IOS) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

C.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh 

kebijakan utang terhadap nilai perusahaan. 
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2. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan.

3. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh

Investment Opportunity Set (IOS) terhadap nilai perusahaan.

C.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis 

1. Untuk menambah pemahaman pengetahuan yang berhubungan

dengan kebijkan utang, kebijakan dividen dan Investment

Opportunity Set (IOS) terhadap nilai perusahaan pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

tahun 2017.

Manfaat Praktis 

1. Untuk memberikan kontribusi kepada pihak manajemen

perusahaan dalam mengambil kebijakan utang, kebijakan

dividen dan keputusan investasi guna untuk meningkatkan nilai

perusahaan.

2. Untuk memberikan kontribusi kepada pihak investor terkait

dengan kebijakan utang, kebijakan dividen dan keputusan

investasi  yang berpengaruh terhadap pegambilan keputusan.




