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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Suatu perusahaan tentunya mempunyai tujuan untuk mensejahterahkan 

pemiliknya dengan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah 

gambaran investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan 

dengan harga saham. Harga saham yang meningkat akan membuat nilai 

perusahaan juga meningkat, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya 

terhadap kinerja perusahaan saat ini tapi juga pada prospek perusahaan di masa 

yang akan mendatang. Manajer dapat memenuhi ekspektasi pemegang sahamnya 

dengan kinerja yang unggul dengan cara menciptakan staregi yang bernilai.  

Berdirinya suatu perusahaan pasti memiliki tujuan untuk memakmurkan 

perusahaannya agar menjadi lebih baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam berdirinya sebuah perusahaan. Pertama yang perlu diperhatikan adalah 

mencapai keuntungan maksimal dan yang kedua adalah ingin memakmurkan 

pemilik perusahaan atau para pemilik saham sedangkan tujuan perusahaan yang 

terakhir adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga 

sahamnya. Seluruh tujuan perusahaan tersebut tidak banyak yang berbeda. Suatu 

perusahaan dapat memberikan kemakmuran kepada pemegang saham secara 

maksimal apabila harga saham yang meningkat. Apabila harga saham perusahaan 

semakin tinggi, maka akan tinggi kemakmuran nilaiperusahaan. Nilai perusahaan 

yaitu konsep penting bagi seorang investor sebab indikator bagi pasar menilai 

perusahaan secara menyeluruh. Kusumadilaga (2010), menyatakan bahwa nilai 
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perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli jika 

perusahaan tersebut dijual. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu 

nilai perusahaan yaitu keputusan pendanaan, kebijikan dividen dan keputusan 

investasi. Semua faktor tersebut memiliki hubungan dan pengaruh terhadap suatu 

nilai perusahaan.  

Keputusan manajemen merupakan salah satu yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan melalui kebijakan-kebijakan manajemen yang 

diambil. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan manajemen 

keuangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun didalam kebijakan 

manajemen keuangan ini ada tiga kebijakan utama yaitu manajemen pendanaan, 

kebijakan investasi dan kebijakan dividen. Keputusan pendanaan dan investasi 

baik jangka panjang mapun jangka pendek tentu saja saling berkaitan. Jumlah 

investasi saling menentukan jumlah pendanaan yang harus diperoleh dan para 

investor yang berkontribusi mendanai saat ini mengharapkan pengembalian 

investasi di masa depan. Investasi yang dilakukan perusahaan saat ini harus 

menghasilkan pengembalian dimasa depan untuk dibayarkan kepada para 

investor. Keputusan pendanaan berkaitan dengan bentuk dan jumlah pendanaan 

investasi suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan perlu mendapatkan dana, 

perusahaan harus bisa mengundang para investor agar mau menanamkan uang kas 

sebagai ganti bagian laba perusahaan dimasa yang akan datang atau menjanjikan 

untuk melunasi kas yang diberikan dari investor plus tingkat suku bunga tetap. 

Kebijakan investasi atau yang bisa disebut keputus an penganggaran modal adalah 

keputusan untuk berinvestasi dalam aset berwujud maupun tidak berwujud. 
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Sebelum menentukan keputusan investasi harus dimulai dengan identifikasi 

peluang investasi atau yang biasa disebut dengan proyek investasi modal. Seorang 

manajer keuangan harus membantu perusahaan mencari proyek-proyek yang 

menjanjikan dan memutuskan berapa banyak yang akan diinvestasikan dalam 

proyek. Kebijakan dividen adalah keputusan keuangan yaitu dengan 

mempertimbangkan apakah pembayaran dividen akan meningkatkan kemakmuran 

pemegang saham. Kebijakan dividen dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

proporsi kepemilikan saham, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan 

profitabilitas perusahaan. Pengambilan sebuah keputusan mengenai dividen akan 

mempengaruhi harga pasar saham dan pada akhirnya akan memepengaruhi nilai 

perusahaan. 

Keputusan keuangan suatu perusahaan yaitu salah satu faktor yang dapat 

dilihat oleh para calon investor untuk menentukan investasi saham. Semua 

perusahaan yang telah didirikan pada umumnya akan menjaga dan meningkatkan 

kinerja keuangan karena itu adalah suatu keharusan agar saham perusahaan 

tersebut tetap eksis dan tetap diminati oleh para investor. Laporan keuangan  yang 

dikeluarkan oleh suatu perusahaan merupakan hasil dari kinerja keungan 

perusahaan. Semua informasi keuangan tersebut mempunyai berbagai macam 

fungsi sebagai sarana informasi, alat pertanggung jawaban manajemen perusahaan 

kepada pemilik perusahaan, penggambaran terhadap indikator keberhasilan 

perusahaan, evaluasi terhadap keuangan perusahaan dan sebagai bahan untuk 

mempertimbangkan dalam mengambil keputusan. Para pelaku pasar modal sering 

menjadikan informasi tersebut untuk menjadi pedoman atau tolak ukur dalam 
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melakukan transaksi jual beli saham suatu perusahaan. Laporan keuangan 

perusahaan dijadikan sebagai salah satu alat pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan yang sangat kuat dan juga signifikan, sebuah laporan keuangan harus 

memiliki kandungan informasi yang akurat agar bernilai tinggi bagi penggunanya. 

Informasi tersebut setidaknya harus memungkinkan para investor dapat 

melakukan proses penilaian (valuation) saham yang mengambarkan hubungan 

antara risiko dan hasil pengembalian yang sesuai dengan preferensi dari masing-

masing jenis saham. Penggunaan informasi  keuangan yang digunakan dalam 

sebuah perusahaan analisis maupun investor akan menghitung rasio-rasio 

keuangan yang mencangkup rasio likuiditas, leverage, aktivitas dan profitabilitas 

perusahaan untuk dasar pertimbangan dalam keputusan investasi.  

Dengan adanya persaingan yang semakin berkembang perusahaan diharapkan 

untuk berjalan seimbang dan mampu dalam memperhatikan (Good Corporate 

Governance) tata kelola perusahaan yang baik. Berdirinya sebuah perusahaan 

tentunya memiliki tujuan yang jelas agar perusahaan tersebut dapat berjalan 

dengan baik. Tujuan yang paling utama adalah untuk mencapai keuntungan 

maksimal. Tujuan kedua adalah agar dapat memakmurkan pemilik perusahaan 

atau para pemilik saham yang telah menanamkan sahamnya. Tujuan yang terakhir 

adalah memaksimalkan niai perusahaan yang tercermin pada harga saham dan 

semua tujuan perusahaan tersebut secara substansi tidak banyak yang berbeda. 

Nilai perusahaan dapat memberi kemakmuran kepada pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham tersebut meningkat semakin tinggi harga saham 

suatu perusahaan semakin tinggi pula nilai perusahaan. 
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Dari penelitian terdahulu yang terkait dengan keputusan keuangan didapatkan 

hasil yang masih perlu diperhitungkan kembali karena terdapat hasil yang 

berbeda. Hasil penelitian Dwi Cahyaningdyah (2012) menyatakan bahwa 

keputusan investasi manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan sedangkan kebijakan dividen dan keputusan pendanaan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dapat dijelaskan bahwa, keputusan 

manajemen memiliki keputusan yang berbeda. Oktavina Tiara Sari (2013) 

menyatakan bahwa keputusan investasi dan keputusan dividen berpengaruh positif 

dan signifikan, sedangkan keputusan pendanaan berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Dijelaskan bahwa  dengan meningkatnya 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan berpengaruh pada 

meningkatnya suatu perusahaan. 

Terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu 

profitabilitas. Dewa Ayu (2013) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dijelaskan bahwa Profitabilitas  

yang tinggi akan berdampak pada nilai perusahaan yang meningkat. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja keuangan, maka semakin baik nilai 

perusahaan dan dapat meningkatkan daya tarik para investor. 

Good Corporate Governance adalah salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. Wardoyo (2013) menyatakan bahwa Good 

Corporate Governance yang diukur dengan dewan komisaris berpengaruh secara 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan penelitian oleh Fadjar 

Siaahaan (2013) menyatakan bahwa GCG yang diukur dengan dewan komisaris 
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berpengaruh  negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

besar kecilnya dewan komisaris tidak menjadi faktor penentu utama dari 

pengawasan terhadap perusahaan. 

Dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek indonesia pada periode 2014 – 2018. 

Perusahaan yang bergerak dalam sektor property dan real estate saat ini 

berkembang dengan pesat. Kemajuan dan perkembangan bisnis ini tentunya di 

kelola dengan nilai perusahaan yang baik. 

 Dari persamaan hasil yang dilakukan oleh penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa adanya gap antara keputusan pendanaan, keputusan dividen dan Good 

Corporate Governance sedangkan pengaruh keputusan investasi, profitabilitas 

relatif stabil terhadap nilai perusahaan, maka penulis tertarik untuk meneliti di 

perusahaan  property dan real estate yang go public.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah Keputusan investasi, Keputusan pendanaan, Kebijakan dividen, 

Profitabilitas, Good Corporate Governance secara simultan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan?  

2. Apakah Keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan? 
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4. Apakah Kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? 

5. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? 

6. Apakah Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Untuk menguji pengaruh Keputusan investasi, Keputusan pendanaan, 

Kebijakan dividen, Profitabilitas, Good Corporate Governance secara simultan 

terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk menguji pengaruh Keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

3. Untuk menguji pengaruh Keputusan pendanaan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

4. Untuk menguji pengaruh Kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

5. Untuk menguji Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

6. Untuk menguji Good Corporate Governance  berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 
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1. Bagi investor 

Untuk mengetahui nilai dari investasi yang dapat berkembang sesuai 

dengan pertumbuhan ekonomi dan memperoleh dividen atau keuntungan. 

2. Bagi Perusahaan 

Untuk memakmurkan pemilik perusahaan dan memaksimalkan nilai 

perusahaan yang tercermin pada harga saham. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang keuangan, serta 

sebagai pedoman bagi peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah didapat selama 

di perkuliahan dan memahami pentingnya meningkatkan nilai perusahaan dalam 

kinerja keuangan untuk mengetahui apakah hasil yang didapat telah sesuai dengan 

perencanaan. 

1.5 Sistematika Penulisan Proposal 

Pada bab ini, telah dijelaskan bagian dari masing-masing bab yang disusun 

secara sistematis dengan urutan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN:  

Dalam bab ini dijelaskan secara sistematis yang dimulai dari latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TUJUAN PUSTAKA: 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, 

kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN: 

Dalam bab ini metode penelitian secara sistematis menjelaskan prosedur 

yang akan digunakan meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, 

sample dan teknik pengambilan sample, data dan metode pengumpulan data, uji 

teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA: 

Bab ini mengemukakan tentang gambaran subyek penelitian serta analisis 

data yang terdiri dari analisis deskriftif, pengujian hipotesis, dan pembahasan dari 

hasil yang sudah dilakukan. 

BAB V PENUTUP: 

Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan, keterbatasan serta saran 

bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 


