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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Nilai perusahaan adalah nilai yang mencerminkan berapa harga yang 

bersedia dibayar oleh investor untuk suatu perusahaan. Memaksimalkan nilai 

perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan 

nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang 

merupakan tujuan utama perusahaan (Jusriani, 2013:4). Harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga akan tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan 

membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun pada 

prospek perusahaan di masa depan.  

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan yang jelas yang dapat mencapai 

tujuan perusahaan, maka diperlukan manajemen keuangan. Manajemen keuangan 

dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan 

pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif, maupun usaha 

pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. 

Untuk memenuhi harapan investor, manajer keuangan berusaha memaksimumkan 

kesejahteraan investor dengan cara membuat berbagai keputusan dan kebijakan 

keuangan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Ketepatan pengambilan 

keputusan sangat bergantung pada keakuratan data akuntansi yang tersedia. Untuk 

mencapai tujuan perusahaan beberapa pengambilan keputusan yang diambil 
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antara lain adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan 

dividen. 

Keputusan investasi melibatkan waktu jangka panjang, sehingga keputusan 

yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik, karena mempunyai 

konsekuensi berjangka pula.Seorang investor membeli jumlah saham saat ini 

dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun 

sejumlah dividen dimasa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko 

yang terkait dengan investasi tersebut. Wahyudi dan Pawestri (2006) dalam 

Fenandar (2012:3), menyatakan bahwa dalam Signaling Theory pengeluaran 

investasi memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan perusahaan di masa 

yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan 

sebagai indikator nilai perusahaan. Dengan komposisi investasi yang baik maka 

akan semakin menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. 

Keputusan selanjutnya yang harus dibuat oleh manajer keuangan yaitu 

apakah dana yang akan digunakan oleh perusahaan berasal dari sumber internal 

perusahaan atau sumber eksternal. Efni (2012:130), mendefinisikan pendanaan 

internal diperoleh dari dalam bank (modal sendiri), sementara pendanaan 

eksternal diperoleh dari luar bank seperti simpanan masyarakat yaitu tabungan 

dan deposito serta pendanaan hutang (debt financing). Keputusan pendanaan ini 

berkaitan dengan pemilihan alternatif sumber pendanaan yang dapat 

mengoptimalkan nilai perusahaan perbankan. Rasio LDR yang tinggi 

menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak 
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likuid. Sebaliknya rasio LDR yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan 

kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan.  

Selain keputusan investasi dan keputusan pendanaan para investor juga 

melihat nilai perusahaan dari tingkat kebijakan dividen suatu perusahaan tersebut. 

Kebijakan dividen ini terkait dengan keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau laba 

ditahan guna pembiayaan investasi dimasa mendatang (Sartono, 2010:281). 

Investor tentu menginginkan pengembalian atas investasi yang telah dilakukan, 

baik melalui dividen maupun capital gain. Sementara itu, perusahaan akan 

mengharapkan pertumbuhan yang terus menerus untuk mempertahankan 

kelangsungan perusahaan. Pembayaran dividen yang semakin meningkat 

menunjukkan prospek perusahaan semakin bagus sehingga investor akan tertarik 

untuk membeli saham dan nilai perusahaan akan meningkat. (Sujoko dan 

Soebiantoro, 2007:43).  Oleh karena itu kebijakan dividen merupakan hal yang 

sangat penting untuk menyeimbangkan harapan investor akan dividen serta tidak 

menghambat pertumbuhan perusahaan disisi yang lain. 

Selain keputusan keuangan di atas, dalam penelitian ini penulis 

menambahkan profitabilitas sebagai faktor lain yang mempengaruhi nilai 

perusahaan. Profitabilitas memiliki peranan penting dalam kebijakan dividen, 

dimana kebijakan ini pada akhirnya dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

Besarnya kemampuan perusahaan memperoleh laba akan mencerminkan baiknya 

kinerja perusahaan. Return on Assets memfokuskan pada kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan. Semakin besar ROA suatu 
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bank, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin 

baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Jika manajer mampu 

mengelola perusahaan dengan baik maka biaya yang akan dikeluarkan perusahaan 

akan menjadi lebih kecil, sehingga laba yang dihasilkan akan menjadi lebih besar. 

Laba yang dimiliki perusahaan akan memberikan sentimen positif kepada para 

investor sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan.  

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam 

mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional sehingga bank 

dituntut untuk memiliki kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan yang baik 

akan mencerminkan kondisi keuangan yang baik pula, sehingga akan 

mempengaruhi harga saham yang dapat mencerminkan nilai dari suatu 

perusahaan. Alasan dipilihnya perusahaan perbankan karena saham perusahaan 

perbankan merupakan salah satu saham yang diminati investor untuk berinvestasi, 

karena sektor tersebut memiliki potensi pertumbuhan dan menghasilkan laba ke 

depan yang cukup bagus seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini 

yang semakin meningkat. 

Saham perbankan masih menarik perhatian pasar seperti yang dicantumkan 

pada tribunnews, harga saham perbankan rata-rata sudah naik sebesar 38 persen. 

Selain itu dalam kaitannya dengan pembagian dividen, dalam perusahaan 

perbankan semakin banyak masyarakat meminjam dana di bank maka pendapatan 

bunga bank akan meningkat. Sektor bank dalam hal ini akan mengalami laba dan 

kemungkinan akan membagikan dividen kepada pemegang saham. 
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Tabel 1.1 

Informasi PER, DPR dan PBV Pada Perusahaan Perbankan 

Nama 

Perusahaan 

Kode 

Emiten 
Tahun PER (%) DPR (%) PBV 

PT Bank 

Mandiri Tbk. 
BMRI 

2009 13,75 29,35 2,80 

2010 14,38 26,76 3,24 

2011 12,62 29,63 2,51 

2012 11,63 28,61 2,47 

2013 10,24 24,26 2,08 

PT Bank Rakyat 

Indonesia Tbk.  
BBRI 

2009 12,91 22,27 3,46 

2010 11,20 18,58 3,53 

2011 5,44 14,78 1,57 

2012 9,18 29,74 2,64 

2013 8,73 26,03 2,37 

PT Bank Central 

Asia Tbk.  
BBCA 

2009 17,57 14,33 4,29 

2010 17,74 12,21 4,57 

2011 18,10 9,79 4,64 

2012 18,70 14,59 4,29 

2013 16,58 7,77 3,70 

PT Bank Negara 

Indonesia Tbk.  
BBNI 

2009 12,17 28,90 1,57 

2010 15,46 26,34 2,18 

2011 11,83 19,45 1,87 

2012 9,58 29,35 1,59 

2013 13,31 29,36 1,63 

PT Bank 

Danamon Tbk. 
BDMN 

2009 24,92 50,00 2,40 

2010 14,17 26,57 2,58 

2011 11,83 32,05 1,48 

2012 13,28 33,54 1,98 

2013 9,72 29,78 1,32 

PT Bank 

Tabungan 

Negara Tbk.  

 

BBTN 

2009 14,92 26,81 1,34 

2010 13,02 24,61 2,22 

2011 10,42 21,79 1,46 

2012 11,06 29,55 1,47 

2013 8,82 25,98 0,94 
Sumber: www.idx.com, diolah 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa rata-rata nilai Price Earning 

Ratio pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2009 sampai 2013 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rata-rata 

Price Earning Ratio tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu mencapai 24,92%. Hal 

http://www.idx.com/
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ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal perusahaan.Yang menjadi faktor 

internalnya adalah kinerja perusahaan itu sendiri. Ketidaktepatan pengalokasian 

dana dan sumber daya yang dimiliki menjadi faktor utama. Sedangkan faktor 

eksternalnya adalah keraguan para investor untuk berinvestasi kepada perusahaan 

karena perusahaan dinilai belum meyakinkan dapat memberikan keuntungan bagi 

para investor. 

Dividend Payout Ratio pada perusahaan sektor perbankan pada tahun 2009 

sampai 2013 mengalami fluktuasi. Rata-rata Dividend Payout Ratio tertinggi 

terjadi pada tahun 2009 yaitu mencapai 50,00%. Sebaliknya nilai Dividend Payout 

Ratio terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai 7,77%. Hal ini dikarenakan 

setiap tahunnya laba yang dihasilkan perusahaan besarnya tidak sama serta 

tergantung keputusan dan kebijakan perusahaan dalam menentukan apakah akan 

membayar dividen atau tidak, mengurangi atau meningkatkan jumlah dividen, 

atau membayar dividen dengan jumlah yang sama dengan yang dibagikan pada 

periode sebelumnya. 

Price to book value pada sektor perbankan tahun 2009 sampai 2013 

mengalami fluktuasi atau naik turun. Rata-rata price to book value tertinggi terjadi 

pada tahun 2011 yaitu mencapai 4,64 kali dari nilai bukunya. Sebaliknya nilai 

price to book value terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 0,94 kali dari nilai 

bukunya. Dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan karena setiap 

tahunnya perusahaan perbankan ini tidak memperbaiki kinerja perusahaan 

sehingga perusahaan tidak mampu menciptakan nilai yang baik bagi perusahaan 

dan membuat investor tidak tertarik untuk melirik saham perusahaan. 
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Keputusan investasi, dalam penelitian Septaryn (2015) ditemukan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun penelitian yang 

dilakukan oleh Ustiani (2015) dan Endarmawan(2014), hasilnya menunjukkan 

bahwa keputusan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan.Keputusan pendanaan, dalam penelitian Laksana (2010) mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan Ustiani (2015), Endarmawan(2014) serta 

Putra dan Wiagustini (2013) yang hasilnya menunjukkan bahwa keputusan 

pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara 

dalam penelitian Repi (2016) keputusan pendanaan justru memiliki pengaruh 

negatif dan signfikan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen, dalam 

penelitian Septaryn (2015) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan, sedangkan dalam penelitian Ustiani (2015) dan 

Endarmawan(2014) tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan dari 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Adapun profitabilitas, dalam 

penelitian Repi (2016) dan Laksana (2010) mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan 

Ustiani (2015) tidak ditemukan adanya pengaruh signifikan dari profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan. 

Dari hasil beberapa penelitian sebelumnya terlihat adanya 

ketidakkonsistenan dari pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

kebijakan dividen serta profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu 

penelitian yang berkaitan dengan uraian latar belakang diatas tersebut masih 
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menarik untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Keputusan Investasi, 

Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen dan Profitabilitas Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, dapat diperoleh rumusan 

masalah yaitu:  

1. Apakah keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan perbankan ? 

2. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan perbankan ? 

3. Apakah kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan perbankan ? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan perbankan ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, dapat diperoleh tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan keputusan investasi terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan perbankan ? 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan keputusan pendanaan terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan perbankan ? 
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3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan perbankan ? 

4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan perbankan ? 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini diharapkan akan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan 

menerapkan ilmu serta menambah wawasan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan terutama pada perusahaan perbankan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan 

dan menjadi sumber informasi bagi perusahaan dalam mengambil keputusan 

keuangan. 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Pada sub bab ini akan dijelaskan isi dari masing-masing bab yang meliputi 

sub bab dan sub-sub bab yang akan ditulis. 

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab I ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab II ini merupakan bab yang menjelaskan tentang penelitian 

terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab III ini menguraikan tentang prosedur atau cara untuk 

mengetahuisesuatu dalam penelitian dengan menggunakan langkah-

langkah yang sistematis, meliputi jenis dan sumber data, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan metode 

analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab IV ini menguraikan gambaran obyek penelitian, hasil analisis data 

dan pembahasan 

BAB V  PENUTUP 

Bab V ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan 

saran yang direkomendasikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 


