
 
 

 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan dunia bisnis sekarang ini sangatlah pesat. Kemajuan 

perekonomian dunia dan semakin pesatnya perkembangan teknologi di segala 

bidang yang berkembang, menjadikan dunia usaha semakin bersifat 

kompetitif disertai eliminasi bagi perusahaan yang tidak mampu bertahan. 

Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya muncul perusahaan pesaing 

yang memiliki pendapatan kompetitif yang baik. Banyaknya kompetitor-

kompetitor bisnis yang muncul mengakibatkan dinamika bisnis yang 

berubah-ubah. Naik turunnya harga saham di pasar modal menjadi sebuah 

fenomena yang menarik untuk dibicarakan berkaitan dengan isu naik 

turunnya nilai perusahaan itu sendiri. Bagi investor, harga saham merupakan 

cerminan bagaimana nilai perusahaan tersebut. Dalam berbagai kondisi, harga 

saham yang tinggi belum tentu mencerminkan nilai perusahaan yang tinggi 

juga (Dewi dan Wirajaya, 2013).  

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan sebuah pemicu untuk 

meningkatkan prestasi suatu perusahaan. Semakin ketat persaingan yang 

terjadi dalam dunia bisnis, mampu memicu perusahaan untuk terus 

memaksimumkan nilai perusahaan. Tujuan perusahaan dalam perspektif 
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manajemen keuangan pada dasarnya adalah untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan sesuai dengan keiinginan pemiliknya. Nilai Perusahaan yang 

tinggi akan diikuti oleh tingginya kesejahteraan para pemilik perusahaan. 

Dalam persaingan yang terjadi, perusahaan dituntut untuk memperoleh dan 

mempertahankan keuntungan kompetitif dengan memberikan perhatian penuh 

pada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dimana kebijakan 

dividen mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap nilai perusahaan. 

 Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai pasar 

dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimal apabila 

harga saham perusahaan meningkat. Berbagai kebijakan yang diambil dalam 

upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui kemakmuran pemilik 

dan para pemegang saham yang tercermin pada harga saham (Brigham & 

Houston, 2006). Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai 

perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham . 

Nilai perusahaan menunjukkan nilai dari seluruh aset yang dimiliki 

perusahaan, termasuk surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

Selain ditunjukkan dari total asetnya, nilai dari perusahaan yang go public 

juga dapat dilihat dari nilai pasar atau nilai sahamnya, sehingga semakin 

tinggi harga saham suatu perusahaan menunjukkan semakin tinggi nilai 

perusahaan tersebut. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap 

tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya (Sujoko dan 

Soebiantoro, 2007). Bagi investor, harga saham merupakan cerminan 

bagaimana nilai perusahaan dan prospek perusahaan untuk kedepannya. 
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Dalam hal ini manajer  keuangan berperan sangat penting dalam pengambilan 

keputusan yang tujuannya meningkatkan nilai perusahaan yang berpengaruh 

terhadap pemiliknya.  

Pengambilan keputusan mengenai kebijakan dividen merupakan salah 

satu fungsi dari pada manajer keuangan. Kebijakan yang ditetapkan 

perusahaan dalam pembayaraan dividen merupakan suatu keputusan yang 

sangat penting dalam suatu perusahaan. Kebijakan melibatkan dua pihak yang 

mempunyai kepentingan yang sangat berbeda yaitu perusahaan itu sendiri dan 

para pemegang saham. Disisi lain kebijakan dividen mempunyai daya tarik 

tersendiri terhadap kreditor, pemegang saham dan pihak eksternal yang 

memiliki kepentingan dari informasi yang dimiliki perusahaan. Kebijakan 

dividen pada dasarnya adalah penentuan besarnya porsi keuntungan yang 

akan diberikan kepada pemegang saham. Kebijakan pembayaran dividen 

adalah hal yang penting yang menyangkut apakah laba yang diperoleh akan 

dibayarkan kepada para investor atau akan ditahan untuk diinvestasikan 

kembali oleh perusahaan (Brigham, 2001). Setiap perubahan keputusan 

terkait dengan kebijakan dividen akan sangat mempengaruhi tindakan yang 

diambil oleh para investor untuk menginvestasikan dananya keperusahaan 

tersebut ataukah menginvestasikannya ke perusahaan lainnya. Nilai 

perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar dividen. 

Besarnya dividen dapat mempengaruhi harga saham. Apabila dividen yang 

dibayarkan tinggi, maka harga saham cenderung tinggi sehingga nilai 

perusahaan juga tinggi. 
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Perusahaan yang memiliki penjualan yang tinggi dibandingkan 

dengan beban perusahaan yang rendah merupakan sebuah prestasi yang 

dimiliki perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dilihat 

bagi calon investor untuk menentukan investasi sahamnya. Profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat 

penjualan, aset, dan modal tertentu. Apabila kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba meningkat, maka akan berpengaruh pada meningkatnya 

harga saham karena profit atau laba yang dimiliki perusahaan akan 

dialokasikan untuk menutupi investasi yang digunakan sehingga harga saham 

meningkat. Profitabilitas yang tinggi memberikan gambaran untuk para 

pemegang saham atas kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen 

dan perolehan dividen yang akan diterima oleh pemegang saham. Perusahaan 

yang mempunyai aliran kas yang baik dapat membayar dividen atau 

meningkatkan dividen. Meningkatnya harga saham akan menarik calon 

investor untuk berinvestasi pada perusahaan dengan harapan perusahaan 

mempunyai prospek yang baik sehingga akan memberikan keuntungan bagi 

para investor. 

Dalam menentukan keputusan investasi, maka investor harus 

mengumpulkan informasi yang akurat dan lengkap terhadap perusahaan yang 

akan dijadikan objek atau tujuan investasinya. Keuntungan perusahaan 

merupakan harapan bagi para investor, maka dari itu investor harus 

mempertimbangkan dengan matang perusahaan mana yang memiliki profit 

yang tinggi dan mampu membayarkan dividen yang tinggi kepada para 
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investornya sehingga investor akan merespon sinyal tersebut dengan positif. 

Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi 

kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen kepada para investornya 

maupun pemegang saham dimana sinyal positif daripada dividen yang 

dibagikan kepada para investor karna tingginya profit yang dimiliki 

perusahaan, maka akan mempengaruhi nilai perusahaan.  

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak 

institusi ataupun perusahaan lain. Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan 

menjadi argumentasi dan perdebatan besar dalam teori keagenan yang besar 

kaitannya dengan struktur kepemilikan.  Konflik keagenan yang terjadi dalam 

perusahaan menyebabkan penurunan akan nilai perusahaan. Para pemilik dan 

pemegang saham mempekerjakan tenaga ahli sebagai manajer dengan tujuan 

menjalankan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dengan 

memaksimumkan kemakmuran kepemilikan institusional. Kepemilikan 

institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen 

melalui proses monitoring secara efektif yang besar kaitannya dengan nilai 

perusahaan. Dalam tujuannya untuk memaksimumkan tujuan dari pada 

pemililk dan pemegang saham perusahaan, manajer harus memilih kebijakan 

yang tepat dalam setiap pengambilan keputusan dividen yang akan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan suatu perusahaan. Karna semakin 

besar keuntungan yang didapatkan oleh pemilik dan pemegang saham maka 

akan memberikan sinyal positif terhadap nial perusahaan dimana sinyal ini 
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akan mempengaruhi pertimbangan investor lain untuk menginvestasikan 

dananya pada perusahaan.    

Dalam dunia bisnis, perusahaan tidak lepas dari hutang. Hutang 

merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh 

perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Dalam pengambilan 

keputusan akan penggunaan hutang harus mempertimbangkan besarnya biaya 

tetap yang muncul dari hutang berupa bunga yang akan menyebabkan 

semakin meningkatnya leverage keuangan dan semakin tidak pastinya 

pengembalian bagi para pemegang saham. Maka kebijakan hutang sangat 

berpengaruh terhadap naik turunnya nilai perusahaan, karena hutang akan 

mempengaruhi tingkat pengembalian bagi para investor. 

Besar kecilnya ukuran sebuah perusahaan sangat berpengaruh 

terhadap tingkat profitabilitas perusahaan atau laba perusahaan dimana 

profitabilitas akan berpengaruh pada harga saham perusahaan. Perusahaan 

yang memiliki ukuran besar biasanya memiliki total aktiva dengan jumlah 

besar atau disebut dengan perusahaan besar akan mendapatkan perhatian dari 

investor, kreditor maupun para pencari informasi keuangan lainnya dan 

memiliki koneksi terhadap pelaku ekonomi yang lebih luas dibandingakan 

dengan perusahaan kecil. Sehingga perusahaan yang mempunyai ukuran 

perusahaan besar lebih mudah mengendalikan pasar dalam hubungannya 

dengan harga saham dan berdampak pada nilai perusahaan.  
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Dalam menjaga reputasi suatu perusahaan di mata para investor, 

perusahaan besar cenderung membayarkan dividen lebih besar dibandingkan 

dengan perusahaan kecil. Keuntungan yang diperoleh perusahaan kecil 

cenderung dialokasikan untuk pengembangan perusahaan atau reinvestasi 

perusahaan. Dengan begitu perusahaan kecil akan membagikan dividen 

dengan jumlah yang rendah. Besar kecilnya ukuran perusahaan 

mempengaruhi kebijakan dividen suatu perusahaan dimana dividen ini sangat 

besar pengarunya terhadap naik turunnya nilai perusahaan. 

Penelitian tentang nilai perusahaan telah banyak dilakukan 

sebelumnya. Penelitian ini dilakukan karena adanya research gap atau 

ketidak konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya. Penelitian Sumanti 

(2015), Priyastuty (2014),  Sujoko dan Subiantoro (2007). 

Penelitian Bansaleng (2014), Sunarya (2013) dan Juniastina 

menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 

Sedangkan penelitian Nuringsih (2015), Dewi (2008) dan Sari (2010) 

menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, 

namun dari beberapa penelitian Andriyanti dan Wirakusuma (2014) dan 

Ridho (2014)  profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian Setyawan (2015) dan Sukirni (2012) menyatakan 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007)  menyatakan 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 
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Penelitian Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) menyatakan kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian Prabowo dan Salim, (2013) menyatakan kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Penelitian Dewi 

(2008) menyatakan kepemilikan  institusional berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen. Sedangkan penelitian Ridho (2014) menyatakan 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian Sukirni (2012) menyatakan kebijakan hutang berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Sujoko dan 

Soebiantoro (2007) menyatakan kebijakan hutang berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian Sumanti (2015), Priyastuty (2014), dan 

Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa kebijakan hutang 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian Nuringsih (2005), Bansaleng (2014), Dewi (2008), Putri 

(2012), Sunarya (2013), Devi (2014), Sari (2010), Juniastina  dan Ridho 

(2014) menyatakan kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen. Namun dari  penelitian Andriyanti dan Wirakusuma (2014) 

memnyatakan kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Maka penelitian ini menguji kembali hasil dari pada penelitian 

sebelumnya. 

Penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007), Sofyaningsih dan 

Hardiningsih (2011) dan Setyawan (2015) menyatakan ukuran perusahaan 
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berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun dari penelitian 

Priyastuty (2014) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Maka penelitian ini menguji kembali hasil dari pada penelitian 

yang dilakukan sebelumnya. 

Penelitian Nuringsih (2005) menyatakan ukuran perusahaan 

berpengaruh secara positif terhadap kebijakan dividen. Sebaliknya, penelitian 

Sari (2010) dan Putri (2012) menyatakan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian Juniastina dan Sujoko dan Soebiantoro (2007) menyatakan 

kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun dari 

penelitian Sumanti (2015), Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) dan Sukirni 

(2012)  kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Maka 

penelitian ini menguji kembali hasil dari pada penelitian yang dilakukan 

sebelumnya. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh profitabilitas, 

kepemilikan institusional, kebijakan hutang , dan ukuran perusahaan terhadap 

nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel intervening yaitu 

sebagai kelanjutan dari penelitian sebelumya. Penelitian ini merupakan 

penelitian replikasi ekstensi dari penelitian Harning Priyastuty (2014) yang 

menguji pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan dan penelitian Jorenza Chiquita Sumanti (2015) yang 
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menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan hutang dan 

profitabilitas terhadap kebijakan dividen dan nilai perusahaan.  

Hal penting yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah dengan mengganti variabel independen yaitu kepemilikan 

manajerial dengan kepemilikan institusional dan menjadikan kebijakan 

dividen sebagai variabel intervening, penelitian ini mengintegrasikan variabel 

yang telah diteliti ke dalam sebuah analisis regresi linear berganda. Sehingga 

judul yang diambil pada penelitian ini adalah “Pengaruh Profitabilitas, 

Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel 

Intervening”. 

B. RUMUSAN MASALAH  

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap  nilai 

perusahaan? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

dividen? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan? 

4. Apakah kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen? 

5. Apakah kebijakan hutang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan? 
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6. Apakah kebijakan hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kebijakan dividen? 

7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan? 

8. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen? 

9. Apakah kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis  pengaruh  profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

2. Menganalisis  pengaruh  profitabilitas terhadap kebijakan dividen. 

3. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan 

dividen. 

5. Menganalisis pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. 

6. Menganalisis pengaruh kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen. 

7. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

8. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. 

9. Menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 
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D. MANFAAT PENELITIAN  

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan akan memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya sebagai berikut : 

1. Bidang Teoritis 

a. Sebagai bahan referensi atau data tambahan bagi peneliti-peneliti 

lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini dan dapat menambah 

pendaharaan atas pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu 

ekonomi. 

b. Dapat menjadi bukti empiris serta memberikan kontribusi tambahan 

terhadap penelitian-penelitian yang telah ada. 

 

2. Bidang Praktis 

a. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan investasi sehingga mendapatkan hasil 

yang diharapkan. Bagi pihak manajemen, dapat dijadikan pertimbangan 

dalam penentuang faktor-faktor yang memperngaruhi nilai perusahaan. 

b. Bagi emiten, hasil temuan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

dalam meningkatkan nilai perusahaan. Bagi para akademisi hasil studi 

ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap isu tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan publik di 

Indonesia.



13 
 

 
 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. LATAR BELAKANG
	B. RUMUSAN MASALAH
	C. TUJUAN PENELITIAN
	D. MANFAAT PENELITIAN




