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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang 

pesat. Semakin bertambahnya jumlah perusahaan baru dari hari ke hari membuat 

persaingan dunia bisnis di Indonesia menjadi ketat. Perusahaan-perusahaan yang 

bergerak baik di bidang jasa, manufaktur, maupun dagang saling bersaing untuk 

dapat bertahan dan menjadi yang terbaik. Hal ini mendorong masing-masing 

perusahaan untuk melakukan berbagai inovasi dan strategi bisnis agar terhindar 

dari kebangkrutan. 

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha dan merupakan tempat 

berkumpulnya tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan yang 

memiliki tujuan yang jelas. Perusahaan pada umumnya bertujuan untuk 

memaksimalkan laba atau profit. Ketika sebuah perusahaan memperoleh laba 

yang besar, maka hal itu dapat menaikkan nilai perusahaan. Jika nilai perusahaan 

meningkat akan membuat harga pasar perusahaan meningkat pula. Manajer 

keuangan dapat melakukan beberapa pengambilan keputusan agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. Ketepatan pengambilan keputusan sangat tergantung 

pada keakuratan data akuntansi yang tersedia (Harjito, 2010).  

Nilai perusahaan dapat diukur melalui nilai harga saham di pasar, 

berdasarkan terbentuknya harga saham perusahaan di pasar, yang merupakan 

refleksi penilaian oleh publik terhadap kinerja perusahaan secara riil. Dikatakan 
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secara riil karena terbentuknya harga di pasar merupakan bertemunya titik-titik 

kestabilan kekuatan penawaran harga yang secara riil terjadi transaksi jual beli 

surat berharga di pasar modal antara para penjual (emiten) dan para investor. Oleh 

karena itu, dalam teori keuangan pasar modal harga saham di pasar disebut 

sebagai konsep nilai perusahaan (Harmono, 2011). Menurut Lestari (2012) Nilai 

perusahaan merupakan nilai kini dari pendapatan mendatang, nilai pasar kapital 

yang bergantung pada kemampuan menghasilkan arus kas serta karakteristik 

operasional dan keuangan dari perusahaan yang diambil alih. Nilai perusahaan 

juga dapat mempengaruhi persepsi investor mengenai perusahaan karena nilai 

perusahaan dianggap mencerminkan kinerja perusahaan. Nilai perusahaan yang 

semakin tinggi, akan berdampak terhadap peningkatan kemakmuran yang dicapai 

para pemegang saham. Sedangkan (Zulfahmi 2014) menyatakan nilai perusahaan 

pada dasarnya dapat disebut dengan nilai pasar perusahaan dimana harga yang 

tersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. 

Nilai perusahaan diindikasikan dengan menggunakan Price Book Value 

(PBV). PBV yang tinggi akan membuat pasar percaya prospek perusahaan 

terbesar. Price Book Value digunakan untuk menilai harga suatu saham dengan 

membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku perusahaan (book value). 

Rasio ini menunjukan bagaimana suatu perusahaan mampu menciptakan nilai 

perusahaan relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan (Hardiyanti, 2012). 

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan yaitu  melalui keputusan investasi. Keputusan investasi akan 

mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara aktiva 
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lancar dengan aktiva tetap. Menurut Martono dan Harjito (2010), investasi 

merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam 

suatu aset (aktiva) dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan 

datang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan investasi 

dimulai dengan penetapan jumlah total aktiva yang perlu dimiliki oleh perusahaan 

dengan penetapan jumlah aktiva yang tepat, akan membuat investasi yang 

dilakukan akan berhasil baik, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

 Investasi dapat mencerminkan pertumbuhan perusahaan dalam 

menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis. Pengambilan keputusan mengenai 

investasi biasanya sulit, karena memerlukan penilaian atas situasi dimasa yang 

depan (Ayuningtyas, 2013). Keputusan investasi merupakan ketetapan yang 

dibuat oleh pihak perusahaan dalam membelanjakan dana yang dimilikinya 

dalam bentuk aset tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa 

yang akan datang (Nahdiroh, 2013). Semakin tinggi keputusan investasi yang 

dilakukan perusahaan semakin tinggi peluang perusahaan untuk mendapatkan 

return yang besar. Keputusan investasi penting, karena melalui kegiatan investasi 

modal contohnya, akan menambah sumber daya bagi perusahaan. Bahkan tidak 

tertutup kemungkinan para manajer melakukan investasi walaupun investasi 

tersebut tidak dapat memaksimalkan nilai pemegang saham. Keputusan investasi 

selain berimbas pada sumberdaya juga berimbas pada pembiayaan. Sumber dana 

dalam dapat diperoleh dari internal dan ekternal perusaahaan yang selanjutnya 

dikenal dengan sumber pendanaan. 
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 Keputusan pendanaan ini berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam 

mencari dana untuk membiayai investasi dan menentukan komposisi sumber 

pendanaan. Pendanaan perusahaan dapat dikelompokan bedasarkan sumber 

dananya yaitu pendanaan internal dan eksternal. Sumber pendanaan internal  

berasal dari laba yang ditahan sedangkan pendanaan eksternal berasal dari hutang. 

Sebagaimana perusahaan menganggap bahwa penggunaan utang lebih aman dari 

pada menerbitkan saham baru (Zulfahmi, 2014). Menurut Efni (2012) Kenaikan 

hutang akan bermanfaaat jika dapat meningkatkan nilai perusahaan, artinya 

penambahan hutang belum mencapai titik optimal ( suatu batas optimal dari 

jumlah hutang yang dapat menyebabkan nilai perusahaan tersebut maksimal). Jika 

manfaat hutang menjadi lebih kecil dibandingkan nilai kebangkrutan maka 

penambahan hutang akan menurunkan nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayarkan 

deviden. Besarnya deviden dapat mempengaruhi harga saham, apabila deviden 

yang dibayar tinggi, maka harga saham cenderung tinggi sehingga nilai 

perusahaan perusahaan juga tinggi. Sebaliknya jika deviden yang dibayarkan kecil 

maka harga saham perusahaan juga rendah (Efni, 2012). Hal ini sesuai dengan 

teori signaling yang menyatakan pembayaran deviden yang tinggi oleh 

perusahaan dianggap perusahaan mempunyai prospek keuntungan yang baik 

sedangkan penurunan besarnya jumlah deviden yang dibayarkan dapat menjadi 

informasi yang kurang baik bagi perusahaan karena akan berdampak penurunan 

saham. 
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Kebijakan dividen adalah kebijakan perusahaan apakah akan membayar 

atau tidak, menentukan besarnya dividen dan membayar dividen lebih dari 

periode sebelumnya. Ketika membuat sebuah kebijakan dividen, satu ukuran tidak 

akan dapat digunakan oleh semua orang. Beberapa perusahaan menghasilkan uang 

dalam jumlah besar tetapi memiliki peluang investasi terbatas, hal ini terutama 

berlaku bagi perusahaan–perusahaan didalam industri yang menguntungkan tetapi 

sudah mapan dimana hanya sedikit tersisa kesempatan untuk tumbuh. Perusahaan 

seperti itu umumnya mendistribusikan sebagian besar uangnya kepada para 

pemegang saham, sehingga akibatnya akan menarik pelanggan investasi yang 

menyukai jumlah dividen yang tinggi (Jusriani, 2013).  

Kebijakan deviden merupakan salah satu faktor yang dapat 

memaksimumkan nilai perusahaan, karena pengaruhnya yang kuat terhadap harga 

pasar dari saham yang beredar. Oleh karena itu, manajer dalam hal ini dituntut 

membagikan deviden sebagai realisasi  dari harapan hasil yang didambakan oleh 

seorang investor (Cahyaningdyah, 2012).  

Dalam memutuskan kebijakan keuangan tidak lepas dari peran penting 

pihak manajerial. Para pemilik saham atau investor memberikan kepercayaan 

kepada pihak manajerial dalam mengelola perusahaan termasuk mengambil 

keputusan-keputusan bisnis yang diharapkan dapat meningkatkan kekayaan 

pemilik saham. Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki 

saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai 

pemegang saham perusahaan (Wongso, 2012).  
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Dalam mengawasi dan memonitor perilaku manajer, pemegang saham 

akan mengeluarkan biaya pengawasan yang disebut dengan agency cost. Untuk 

mengurangi agency cost, dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan 

manajerial. Langkah ini ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada 

manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan penyetaraan 

kepentingan pemegang saham. Dengan keterlibatan kepemilikan saham, manajer 

agar bertindak dengan mempertimbangkan segala resiko yang ada serta 

memotivasi diri untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan 

(Ningsih, 2013). Peningkatan kepemilikan manajerial membantu untuk 

menghubungkan kepentingan pihak internal dan pemegang saham, dan mengarah 

ke pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatnya nilai perusahaan. 

Dengan demikian, aktivitas perusahaan dapat diawasi melalui kepemilikan 

manajerial yang besar (Sartono, 2010).  

Beberapa penelitian berupaya mengetahui keterkaitan kepemilikan 

manajerial dengan nilai perusahaan. Hasil empiris yang dilakukan  Jursiani (2013) 

menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan, berbeda dengan penelitian Wida (2014) yang 

menyatakan bahwa hubungan kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Ningsih (2013) yang 

menemukan bahwa variabel kepemilikan manajerial juga berpengaruh positif pada 

nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan 

manajerial, maka nilai perusahaan juga akan terus meningkat. Hasil penelitian ini 
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konsisten dengan hasil penelitian Abbas (2013) dan Abdolmanafi (2013) yang 

menyatakan bahwa meningkatnya kepemilikan manajerial berdampak positif pada 

nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran.  

Hasil pengujian Hemastuti (2014) menunjukan keputusan investasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan 

Ustiani (2014) yaitu, menunjukan tidak ada pengaruh positif antara keputusan 

investasi terhadap nilai perusahaan secara persial. Tidak adanya pengaruh positif 

ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya keputusan investasi tidak 

mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. 

Ahmad dan Amanah (2014) menunjukan hasil variabel pendanaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Rahmandana dan 

Yenrawati (2012) juga menunjukan hasil variabel pendanaan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Wongso (2012) menunjukan hasil variabel kebijakan deviden berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Lestari (2012) 

kebijakan deviden tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan karena suatu rasio pembayaran deviden hanya merupakan rincian dan 

tidak mempengaruhi kesejahteraan pemegang saham.. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang masih 

beragam, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan deviden 

dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perusahaan 
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manufaktur sebagai objek penelitian. Menjadi tantangan yang menarik dalam 

meneliti ada atau tidaknya indikasi laba pada perusahaan manufaktur tersebut 

dalam hal ini pemberian dividen memberikan informasi atau isyarat mengenai 

kinerja finansial perusahaan di pemandangan para investor. 

Penelitian mengacu pada penelitian Zulfahmi (2014) yang meneliti tentang 

pengaruh keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan deviden terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012. Perbedaan penelitian ini adanya penambahan variabel independen 

yaitu kepemilikan manajerial, serta tahun penelitian 2014-2016. Dalam penelitian 

ini memilih menambahkan kepemilikan manajerial karena masih terdapat 

perbedaan hasil penelitian mengenai kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan, sehingga penulis memilih menguji kembali pengaruh dari 

kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan, serta untuk mengetahui 

perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial agar lebih berhati-hati dalam 

pengambilan kebijakan, sehingga akan direspon positif oleh investor dan 

berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

wahana informasi bagi peneliti dimasa yang akan datang 

Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur dikarenakan bahwa 

perusahan manufaktur mempunyai operasi yang lebih kompleks dibandingkan 

kelompok perusahaan lain yang dapat mempengaruhi pelaporan keuangan 

perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjual produknya yang 

dimulai dengan proses produksi yang tidak terputus mulai dari pembelian bahan 

baku, proses pengolahan bahan hingga menjadi barang jadi. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh 

Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Deviden dan 

Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Manufactur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016.” 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dikemukakan 

perumusan masalahnya yaitu :  

1. Apakah keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan ? 

2. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh posiif signifikan terhadap nilai 

perusahaan ? 

3. Apakah kebijakan deviden berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan ? 

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan? 

5. Apakah keputusan Investasi, pendanaan, kebijakan deviden dan kepemilikan 

manajerial secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

C. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dalam perumusan masalah 

diatas, maka tujuan penelitian yang hendaknya dicapai adalah :  
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1. Untuk menguji pengaruh positif keputusan investasi terhadap nilai 

perusahaan 

2. Untuk menguji pengaruh positif keputusan pendanaan terhadap nilai 

perusahaan 

3. Untuk menguji pengaruh positif kebijakan deviden terhadap nilai 

perusahaan 

4. Untuk menguji pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan 

5. Untuk menguji pengaruh positif keputusan investasi, pendanaan, kebijakan 

deviden, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

2. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Bagi peneliti   

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan deviden dan 

kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan serta sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana. 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai acuan agar 

perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya. 

 

 

PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI ...,ARI CHRISTI,FEB,  MANAJEMAN, UMP2017



 
 

   11 
 

3. Bagi Akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memberi 

referensi baru mengenai keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

keputusan deviden dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

4. Bagi Investor 

Dapat memberikan masukan mengenai prospek perusahaan sebelum  

investor menginvestasikan modalnya pada perusahaan serta diharapkan 

dapat memberikan informasi dalam menilai aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan. 
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