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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi sekarang ini dimana ilmu pengetahuan dan teknologi 

berkembang pesat disetiap tahunnya. Hal ini membuat perusahaan berlomba-

lomba untuk menjadi lebih baik. Sebagaimana yang terjadi bahwa tingginya 

tingkat persaingan yang ada menuntut perusahaan harus terus berinovatif demi 

mempertahankan perusahaan agar tidak kalah saing dengan perusahaan-

perusahaan lainnya. Dengan begitu perusahaan akan terus melakukan berbagai 

macam cara untuk mancapai tujuannya. Diantara tujuan tersebut ialah untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan adalah tujuan 

setiap perusahaan karena nilai perusahaan bisa mempengaruhi dan akan 

menentukan pandangan baik buruknya suatu perusahaan. Dan nilai perusahaan 

bisa dinilai dengan melihat harga pasar saham perusahaan. Nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang 

sering dikaitkan dengan harga saham. Dimana harga saham yang tinggi 

menggambarkan bahwa kinerja perusahaan baik sehingga nilai perusahaan juga 

akan meningkat. Selain memiliki kinerja yang baik nilai perusahaan yang tinggi 

juga mengambarkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang bagus dimasa 

yang akan datang (kusumajaya, 2011:34). Atau nilai perusahaan akan tercermin 

pada harga saham yang dimilikinya, karena harga saham dianggap sebagai 

cerminan dari nilai asset perusahaan sesungguhnya. Artinya jika pasar saham 

perusahaan tinggi maka perusahaan tersebut akan dipandang baik oleh investor 
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sebaliknya, jika pasar saham perusahaan rendah maka perusahaan dipandang 

kurang baik oleh investor. 

 Adapun beberapa kebijakan yang harus diperhatikan karena kebijakan 

tersebut bisa berpengaruh terhadap nilai perusahaan diantaranya ialah  keputusan 

pendanaan. keputusan pendanaan adalah kebijakan yang menyangkut tentang 

pemilihan sumber dana yang tepat untuk melakukan pendanaan pada kegiatan 

operasional perusahaan. Keputusan pendanaan merupakan kebijakan tentang 

keputusan yang bagaimanacara mendanai kegiatan operasional perusahaan dengan 

menggunakan sumber dana yang tepat dan optimal. Seperti dana untuk 

berinvestasi, dana untuk kegiatan operasional, dana untuk pembelanjaan dan 

pembiayaan perusahaan, dan lain sebagainya (Horn, 1997:295 dalam Ansori dan 

Denica, 2010). Dimana dalam pemilihan sumber dana seorang manajer dituntut 

untuk bisa memilah sumber dana apa yang tepat untuk pembiayaan kegiatan 

operasional perusahaan, agar perusahaan memperoleh laba yang optimal. 

Pemilihan sumber dana sangatlah penting karena bisa berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. bagamana seorang manajer untuk mempertimbangkan manfaat dan 

pengorbanan yang timbul dari penggunaan utang. Hal ini didukung sebagaimana 

pernyataan dari Trade 0ff Theory bahwa dalam struktur modal adalah 

menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang muncul sebagai akibat 

penggunaan utang. Selagi masih memberikan manfaat, tambahan utang masih 

diperkenankan. Dan apabila pengorbanan karena penggunaan utang sudah lebih 

besar, maka tambahan utang sudah tidak diperbolehkan (Husanan, 2013). Dan 

didalam pendanaan, terdapat beberapa alternatif atau opsi-opsi dalam pemilihan 
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sumber dana. Dana yang sering digunakan yaitu ada dua, dana internal (laba 

ditahan) dan dana eksternal (utang atau investor). Dan hampir semua perusahaan 

biasanya lebih menyukai sumber dana eksternal (utang) dibanding dana internal. 

Karena selain untuk modal perusahaan yang praktis penggunaan utang juga bisa 

menghemat biaya pajak perusahaan (Mamduh M. Hanafi, 2012). 

 Selain keputusan pendanaan, keputusan pembagian dividen juga 

merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan karena sampai saat ini 

pembagian dividen masih diperdebatkan. Dividen adalah bagian laba atau 

pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen 

merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham 

sebagai return atas keterlibatan mereka sebagai pemberi modal. Kebijakan dividen 

merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan 

kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk 

menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang (Martono 

dan Harjito, 2010:253). Dimana kebijakan dividen sampai saat ini masih menjadi 

kontroversi tentang suatu pemilihan keputusan untuk membagikan laba sebagai 

dividen atau menahannya untuk diinvestasikan kembali. Di dalam suatu perusahan 

bisa saja terjadi konflik antara manajer dengan pemegang saham. Dimana 

pemegang saham ingin pembagian dividen yang tinggi tetapi manajer brangkali 

ingin memegang kendali atas laba perusahaan untuk di investasikan kembali. 

Sehingga sampai saat ini kebijakan dividen masih menjadi hal yang sering 

diperdebatkan karena bisa menmunculkan konflik antara manajer dengan investor. 

Sehingga manajer dituntut harus bisa mengatasi masalah tentang keputusan 
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pembagian dividen tanpa menimbulkan konflik. Atau bagaimanacara manajer 

untuk membagikan dividen tetapi tidak menghambat pertumbuhan perusahaan, 

mempertimbangkan laba yang diperoleh perusahaan apakah akan dibagikan 

kepada para pemegang saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba 

ditahan.  

 Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang paling diperhatikan 

dalam suatu perusahaan. karena hal ini menyangkut dengan pertumbuhan dan 

keberlangsungan hidup perusahaan. karena tujuan utama dari suatu perusahaan 

yaitu laba, dimana laba tersebut nantinya akan digunakan untuk operasional 

perusahaan itu sendiri. Dan laba perusahaan juga akan menentukan pandangan 

tentang baik tidaknya suatu perusahaan. Dimana diketahui laba perusahaan akan 

sangat menentukan nasib akan suatu perusahaan. Jika perusahaan mengalami laba 

maka perusahaan memperoleh peluang untuk berkembang. Dan jika perusahaan 

tidak mengalami laba atau rugi maka perusahaan akan sulit untuk berkembang, 

sehingga bisa saja perusahaan akan mengalami penurunan dan lama kelamaan 

akan terjadi kebangkrutan. Sehingga profitabilitas menjadi acuan untuk menilai 

suatu perusahaan. karena itu profitabilitas sangat penting, bagamanacara manajer 

untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Dan profitabilitas juga bisa menjadi 

salah satu motivasi bagi manajer untuk meningkatkan nilai perusahaannya.  

 Profitabilitas juga merupakan rasio yang menyangkut tentang sebarapa 

besar efektifitas manajemen dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan 

(Erich A.Helfert 1997:83). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

C. Tujuan Penelitan  

1. Untuk menganalisa pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk menganalisa pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

3. Untuk menganalisa pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitianini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan 

b. Penelitian ini diharapkan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya 

c. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan meperkaya kajian 

tentang nilai perusahaan 

2. Manfaat praktis 

a. Diharapkan menjadi motivasi dalam peningkatan kompetensi dalam 

memahami nilai perusahaan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan dapat 

mengetahui informasi yang diperoleh dari hasil pengujian keputusan 

pendanaan, kebijakn dividen, dan profitabilitas. 
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E. Batasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu : 

1. Objek penelitian ini hanya memfokuskan pada perusahaan sector manufaktur 

yang terdaftar di BEI. 

2. Periodenya selama 5 tahun yaitu dari tahun 2010 – 2014. 

3. Variabel dependen yang digunakan hanya satu yaitu nilai perusahaan. 

4. Variabel independen yang digunakan hanya menggunakan tiga variabel yaitu 

keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan profitabilitas. 

5. Dalam penelitian ini setiap variabel dependen dan variabel independen hanya 

akan diwakili oleh satu proksi. 

 


