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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalisasikan kesejahteraan 

pemilik perusahaan dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Menurut 

Martono dan Harjito (2005:2) tujuan perusahaan yang pertama adalah untuk 

mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. Tujuan 

perusahaan yang kedua adalah ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para 

pemilik saham. Sedangkan tujuan perusahaan yang ketiga adalah memaksimalkan 

nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan 

tersebut sebenarnya secara substansial tidak banyak berbeda. Hanya saja 

penekanan yang ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara 

yang satu dengan yang lainnya. 

Tingginya nilai perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan pemilik 

perusahaan. Nilai perusahaan akan terlihat dari harga pasar sahamnya. Menurut 

Jensen (2001), menjelaskan bahwa untuk memaksimumkan nilai perusahaan tidak 

hanya nilai ekuitas saja yang harus diperhatikan, tetapi juga semua klaim 

keuangan seperti hutang, waran maupun saham preferen. 

Menurut Brigham dan Gapenski dalam Mulianti (2010), nilai perusahaan 

dapat ditingkatkan melalui kebijakan hutang. Besarnya hutang yang digunakan 

oleh perusahaan adalah suatu kebijakan yang berhubungan dengan struktur modal. 

Kebijakan utang menurut Mardiyati, Ahmad dan Putri (2012) merupakan 

kebijakan perusahaan tentang seberapa jauh sebuah perusahaan menggunakan 
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pendanaan utang. Dengan adanya utang, semakin tinggi proporsi utang maka 

semakin tinggi harga saham perusahaan tersebut. 

Kebijakan utang bisa digunakan untuk menciptakan nilai perusahaan yang 

diinginkan oleh perusahaan. Perusahaan yang besar mempunyai akses ke pasar 

modal dengan mudah. Kemudahan ini mengindikasikan bahwa sebagian 

perusahaan besar relative mudah memenuhi sumber dana dari utang melalui pasar 

modal, tetapi menurut Fahmi (2013:175) bahwa utang yang terus tumbuh tanpa 

pengendalian hanya akan menimbulkan penurunan nilai perusahaan, artinya 

publik ragu ketika perusahaan memiliki kondisi utang yang extream leverage 

apakah utang tersebut bisa dilunasi atau tidak. Disaat keyakinan publik menurun 

maka reaksi negatif dari para pemegang saham akan terlihat yaitu dalam bentuk 

“pelepasan saham”. 

Selain kebijakan utang nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar 

kecilnya profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Weston dan Coveland 

dalam Analisa (2011) mendefinisikan profitabilitas sejauh mana perusahaan 

menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Apabila profitabilitas 

perusahaan baik maka para stakeholders yang terdiri dari kreditur, supplier, dan 

juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari 

penjualan dan investasi perusahaan. 

Suatu perusahaan untuk dapat melangsungkan aktivitas operasinya, 

haruslah berada dalam keadaan yang menguntungkan/profitable. Tanpa adanya 

keuntungan akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Perusahaan 

yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan diminati sahamnya oleh 
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investor. Sehingga, dengan demikian profitabilitas dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

Menurut Bangun dan Wati dalam Jusriani (2013) dalam melakukan 

investasi, investor akan mempertimbangkan profit dari perusahaan mana yang 

akan memberikan return tinggi. Profitabilitas memberikan nilai yang objektif 

mengenai nilai investasi pada sebuah perusahaan. Oleh karena itu profit sebuah 

perusahaan merupakan harapan bagi investor, tetapi investor juga harus berhati-

hati dalam menentukan keputusan investasi karena jika tidak tepat, investor tidak 

hanya kehilangan return tetapi semua modal awal yang diinvestasikannya juga 

akan hilang. Oleh karena itu, investor juga perlu mengumpulkan informasi yang 

lengkap dan tepat mengenai perusahaan yang akan di pilih sebagai tempat 

investasinya. 

Fenomena yang terjadi di Selain melaporkan kenaikan pendapatan dan 

laba bersih kuartal III tahun ini, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) juga 

melaporkan kenaikan utang sebesar 30,5% dibanding posisi keuangan akhir tahun 

lalu per Desember 2012. Dalam laporan keuangan kuartal III GGRM yang dirilis 

Selasa kemarin, (29/10) jumlah utang perusahaan tercatat Rp 19,458 triliun, atau 

naik Rp 4,55 triliun atau 30,5% dibanding Desember 2012 sebesar Rp 14,9 triliun. 

Rincian utang terdiri dari utang jangka pendek sebesar Rp 18,269 triliun, naik Rp 

4,466 triliun atau 32,3% dibanding akhir tahun lalu sebesar Rp 13,8 triliun. Utang 

jangka pendek itu termasuk pinjaman jangka pendek sebesar Rp 13,479 triliun dan 

utang cukai dan PPN rokok sebesar Rp 3,324 triliun. Jika ditelusuri, pinjaman 

jangka pendek terbesar berasal dari pinjaman dari Bank BNI sebesar Rp 4,14 

http://quote.kontan.co.id/chart/saham/GGRM
http://quote.kontan.co.id/chart/saham/GGRM
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triliun yang akan jatuh tempo pada periode  Oktober 2013 - Januari 2014. 

Kemudian pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp 3,586 triliun, yang akan jatuh 

tempo pada Oktober 2013 dan Januari 2014. Kemudian pinjaman ke Bank BII 

sebesar Rp 1,5 triliun dan ke Bank Danamon Rp 1 triliun. Kemudian utang jangka 

panjang GGRM tercatat sebesar Rp 1,189 triliun, naik Rp 87,78 miliar atau 7,9% 

dibanding posisi keuangan perseroan pada akhir tahun lalu (Kontan, 2013). 

Fenomena tersebut berimplikasi pada kebijakan perusahaan, yaitu sulitnya 

melakukan kebijakan utang oleh manajemen untuk mempertahankan posisi 

perusahaan dalam kondisi sedang terpuruk untuk terus bisa beroperasi karena 

utang (terus tumbuh) lebih besar dengan tingkat bunga yang tinggi. Selain itu 

perusahaan akan sulit untuk menaikan nilai perusahaan karena laba tidak 

diperoleh atau terlalu kecil. Kondisi ini tentu tidak akan memuaskan stakeholders 

khususnya para pemegang saham (shareholders). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mardiyati et 

all (2012), Analisa (2011) dan Martikarini (2012). 

Studi yang dilakukan oleh Analisa (2011) hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa (1) ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan, (2) leverage mempunyai pengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, (3) profitabilitas mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dan (4) kebijakan 

dividen mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Secara simultan seluruh variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian hasil estimasi regresi 

http://quote.kontan.co.id/chart/saham/GGRM
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menunjukkan kemampuan prediksi dari 4 variabel independen tersebut terhadap 

nilai perusahaan sebesar 61%, sedangkan sisanya 39% dipengaruhi oleh faktor 

lain diluar model yang tidak dimasukan dalam analisis ini.  

Lalu menurut penelitian Mardiyati et all (2012) Kebijakan dividen yang 

diproksikan dengan variabel Dividend payout ratio (DPR) secara parsial memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang 

diproksikan dengan PBV.  Kebijakan utang berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap nilaiperusahaan. Profitabilitas memiliki pengaruh yang positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Tetapi menurut Martikarini (2012) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap nilai 

perusahaan. Kebijakan utang berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap 

nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Pengaruh Kebijakan Utang dan Profitabilitas 

Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahan Industri Sektor 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang 

dibahas untuk membatasi ruang lingkup penelitian yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh kebijakan utang terhadap nilai perusahaan pada industri 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012? 
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2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada industri 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012? 

3. Bagaimana pengaruh kebijakan utang dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-

2012? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dari informasi 

yang berkaitan dengan masalah kebijakan utang dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris 

mengenai: 

1. Pengaruh kebijakan utang terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012. 

2. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012. 

3. Pengaruh kebijakan utang dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan agar dapat berguna bagi pihak-pihak berikut ini : 

1. Penulis 

Hasil penelitian ini berguna dalam rangka menambah pengetahuan 

dan pemahaman penulis secara langsung yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti dan sebagai syarat untuk menempuh siding 

sarjana akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 



7 
 

2. Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pihak 

perusahaan sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang berarti 

dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

3. Civitas Akademik 

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menjadi 

bahan referensi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut yang berkaitan 

dengan keputusan pendanaan dan keputusan investasi. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil sample pada perusahaan industri manufaktur 

yang telah go public di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sumber data diperoleh 

dari internet melalui situs www.idx.co.id, Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD), dan Pojok Bursa Universitas Widyatama yang berlokasi di jalan Cikutra-

Sekejati, Bandung. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai bulan September 

2014 sampai dengan November 2014. 
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