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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Sasaran utama dari perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham serta nilai perusahaan (value of the firm) (Brigham dan 

Houston, 2006:68). Semakin meningkat nilai perusahaan, semakin 

menandakan bahwa kinerja perusahaan tersebut juga semakin baik. Semakin 

tinggi nilai perusahaan juga menunjukan bahwa kesejahteraan para pemegang 

saham semakin meningkat. Nilai perusahaan juga dapat tercermin dalam harga 

saham. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai 

perusahaan tersebut, begitupun sebaliknya.  

Banyak hal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, diantaranya 

adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. 

Dividen yang tinggi menandakan laba perusahaan yang tinggi. Hal tersebut 

dapat meningkatkan sinyal beli pada investor yang akan menyebabkan harga 

saham meningkat. Meningkatnya harga saham mengindikasikan nilai 

perusahaan yang semakin meningkat pula. Moch. Ronni Noerirawan dan 

Abdul Muid (2012) menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal serupa juga diungkapkan dalam 

penelitian Hanif Rahmatullah (2013). Penelitian Arie Afzal dan Abdul 

Rohman (2012) menyatakan hal berbeda yakni kebijakan dividen memiliki 

efek signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Sri Sofyaningsih (2011) 
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menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak terbukti mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

Dalam suatu perusahaan juga sering terjadi pemisahan antara kepemilikan 

dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini didasarkan pada Teori Agensi 

(Agency Theory) yang dalam hal ini manajemen cenderung akan 

meningkatkan keuntungan pribadinya daripada tujuan perusahaan. Dan pihak 

investor juga hanya terfokus pada pengembalian atas invetasinya, yakni 

dividen. Oleh sebab itu, selain memiliki kinerja keuangan yang baik 

perusahaan juga diharapkan memiliki tata kelola (Corporate Governance) 

yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik menggambarkan bagaimana 

usaha manajemen mengelola aset dan modalnya dengan baik agar menarik 

para investor. Tata kelola berkaitan erat dengan nilai perusahaan. Karena salah 

satu tujuan dari tata kelola perusahaan adalah memaksimalkan nilai 

perusahaan guna meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Hal 

tersebut dapat dicapai melalui upaya perusahaan dalam memberikan kinerja 

yang maksimal, baik kinerja keuangan maupun kinerja usaha lainnya. 

Sehingga tata kelola  dapat dikatakan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mendorong meningkatnya kinerja perusahaan. Banyak perusahaan semakin 

menyadari pentingnya menerapkan tata kelola perusahaan sebagai bagian dari 

strategi bisnisnya. Dalam penelitian selanjutnya, tata kelola perusahaan akan 

diproksikan melalui kepemilikan institusional dan kepemilikan managerial. Sri 

Sofyaningsih (2011) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak 

terbukti mempengaruhi nilai perusahaan, sedangkan Dwi Sukirni (2012) 
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menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif pada nilai 

perusahaan. Steffira Kusumadevie (2013) menyatakan bahwa kepemilikan 

managerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif 

signifikan terhadap manajemen laba dan nilai perusahaan. 

Dalam meningkatkan nilai perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan juga 

sangat mendukung. Semakin meningkat profitabilitas, semakin meningkat 

pula kesejahteraan pemegang saham dan sejalan dengan hal tersebut, 

meningkat pula nilai perusahaan. Ria Nofrita (2013) menemukan bahwa 

profitabilitas dan kebijakan deviden memiliki pengaruh yang signifikan dan 

positif terhadap nilai perusahaan. Peneliti Hanif Rahmatullah (2013) juga 

menemukan hal serupa. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui adanya ketidak konsistenan 

hasil antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian kembali pengaruh dari kebijakan dividen, tata 

kelola dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. apakah kebijakan dividen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan?, 

2. apakah tata kelola perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan?, 
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3. apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan? 

4. apakah kebijakan dividen, tata kelola perusahaan, dan profitabilitas secara 

simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?, 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. untuk menguji secara parsial pengaruh signifikan kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan, 

2. untuk menguji secara parsial pengaruh positif tata kelola perusahaan 

terhadap nilai perusahaan, 

3. untuk menguji secara parsial pengaruh positif profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan. 

4. untuk menguji secara simultan pengaruh kebijakan dividen, tata kelola 

perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan,  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Investor  

Diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menilai 

perusahaan melalui kebijakan dividen yang berlaku di perusahaan dan 

penerapan tata kelola di dalam perusahaan serta profitabilitas yang 
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diperoleh dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan 

investasi. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat 

menjadi referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penyusunan penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga bab, 

adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah 

berupa alasan topic permasalahan, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang ulasan singkat beberapa 

penelitian terdahulu yang disertai dengan landasan teori yang 

terkait dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan saat 

ini. Teori diuraikan secara sistematis yang disusun mulai dari yang 

bersifat umum hingga yang bersifat khusus yang dapat mengantar 

peneliti untuk menyusun kerangka pemikiran yang ada dan pada 

akhirnya dapat didefinisikan menjadi hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang rancangan penelitian, 

batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, 
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pengukuran variabel, populasi, sampel, teknik sampling, serta 

teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA  

Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran subyek penelitian dan 

analisis data yang digunakan yang terdiri dari analisis deskriptif, 

pengujian hipotesis serta pembahasan.  

BAB V PENUTUP 

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan penelitian, 

keterbatasan penelitian yang dilakukan, serta saran yang 

merupakan hasil implikasi penelitian baik untuk pihak yang terkait 

maupun penelitian yang akan dilakukan berikutnya 


