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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tujuan perusahaan jangka panjang adalah untuk mengoptimalkan nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor yang selalu dikaitkan 

dengan harga saham. Bila harga saham suatu perusahaan tinggi maka nilai 

perusahaan tersebut juga tinggi. Pasar yang mengetahui suatu perusahaan 

memiliki nilai tinggi tidak hanya akan membuat percaya pada perusahaan saat ini 

namun terhadap prospek perusahaan di masa yang akan datang.  

 Fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang harus 

dilakukan oleh perusahaan, yaitu fungsi yang pertama adalah keputusan investasi. 

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus  

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Fungsi yang kedua adalah 

keputusan pendanaan, dimana manajer keuangan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang 

ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan investasi serta kegiatan 

usahanya. Fungsi yang ketiga adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen 

merupakan keputusan manajemen untuk menentukan besarnya prosentase laba 

yang dibagikan kepada pemegang saham dalam berbagai bentuk dividen yang 

ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Masing-
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masing keputusan harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. 

Kombinasi dari ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan yang tercermin 

pada tingginya harga saham. (Sutrisno, 2012: 5) 

Krisis ekonomi Indonesia berdampak pada nilai fundamental perusahaan, 

khususnya perusahaan yang listing  di pasar modal. Krisis yang terjadi awal tahun 

1997 pada dasarnya adalah kegagalan pengelolaan utang yang berimplikasi pada 

keputusan investasi dan pembagian laba, karena saling berhubungan. Fenomena 

tersebut berimplikasi pada kebijakan perusahaan, sulitnya melakukan investasi 

baru dan sulit menerapkan kebijakan dividen karena laba yang diperoleh kecil. 

Kondisi ini menyebabkan para pemegang saham melepas kepemilikan kepada 

publik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen agar keputusan 

keuangan yang diambil bisa meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dampak secara global ekonomi Indonesia 

ditandai dengan perubahan PDB dan pertumbuhan inflasi. 

Tabel 1.1 

PDB dan Inflasi Indonesia 1996-1998: 

     1996    1997    1998 

 Pertumbuhan PDB 

 (persentase perubahan tahunan) 
    8.0     4.7   -13.6 

 Pertumbuhan Inflasi 

 (persentase perubahan tahunan) 
    6.5    11.6    65.0 

Sumber: Hill, H. (2000). The Indonesian Economy, h. 264
 

Enterprise Value (EV) atau dikenal sebagai firm value (nilai perusahaan) 

merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar 

menilai perusahaan secara keseluruhan. Banyaknya saham yang dimiliki 
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menunjukkan bukti kepemilikan dalam perusahaan. Kesejahteraan pemegang 

saham ditunjukkan melalui harga pasar per saham perusahaan, yang juga 

merupakan refleksi dari keputusan investasi, pendanaan dan aset manajemen. Ide 

dasarnya adalah kesuksesan keputusan suatu bisnis dinilai berdasarkan dampak 

yang ditimbulkannya terhadap harga saham (Van Horne & Wachowicz, 2012: 

263). 

Keputusan investasi merupakan faktor penting dalam fungsi manajemen 

keuangan perusahaan, dimana nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh 

keputusan investasi. Investasi modal sebagai aspek kebijakan manajemen 

keuangan karena investasi adalah bentuk alokasi modal yang realisasinya harus 

menghasilkan manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Di sisi lain, 

manfaat investasi di masa yang akan datang diliputi oleh ketidakpastian. Sehingga 

dalam melakukan investasi harus melalui proses evaluasi secara cermat mengenai 

prediksi tingkat keuntungan dan risiko. (Harmono, 2011: 176) 

Keputusan yang menyangkut investasi akan menentukan sumber dan bentuk 

dana dalam pembiayaan. Masalah yang harus dijawab dalam mendanai 

perusahaan adalah apakah sumber dana yang dipakai berasal dari internal atau 

eksternal perusahaan, besarnya hutang dan modal sendiri, dan bagaimana tipe 

hutang yang akan digunakan (Hasnawati, 2005: 118). Pendanaan perusahaan 

selain penjualan saham dapat juga dilakukan melalui penjualan surat hutang 

jangka panjang (obligasi). Penerbitan obligasi di pasar modal memiliki 

persyaratan yang tidak jauh berbeda dengan penerbitan saham. Namun perusahaan 

yang menerbitkan obligasi memiliki kewajiban untuk membayar tingkat bunga 
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tertentu kepada pemegang obligasi sementara saham tidak memiliki kewajiban 

membayar bunga, yang ada dividen apabila perusahaan memperoleh keuntungan. 

Akan tetapi perusahaan yang menerapkan pendanaan yang tinggi diikuti dengan 

meningkatnya nilai perusahaan. 

Keputusan pembagian dividen merupakan suatu masalah yang sering 

dihadapi oleh perusahaan. Dividen merupakan alasan bagi investor untuk 

menanamkan investasinya, dimana dividen merupakan pengembalian yang akan 

diterima atas investasinya dalam perusahaan. 

Seperti kutipan dalam jurnal A.Ajanthan (2013: 1) dikatakan bahwa: 

 “Firm performance in this case can be viewed as how well a firm enhance 

its shareholders’ wealth and the capability of a firm to generate earnings from the 

capital invested by shareholders. Dividend policy can affect the value of the firm 

and in turn, the wealth of shareholders (Baker, H.K., & Powell, G.E, 2001).” 

Kinerja perusahaan dalam hal ini dapat dilihat sebagai seberapa baik sebuah 

perusahaan meningkatkan kekayaan pemegang saham dan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan oleh para 

pemegang saham. Kebijakan dividen dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan 

pada gilirannya, kekayaan pemegang saham. 

Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang saham dalam 

bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan 

investasi di masa yang akan datang (Martono & Harjito, 2010: 253). Menurut 

Van Horne & Wachowicz (2012: 246), kebijakan dividen perusahaan harus 
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dipandang sebagai bagian yang integral dari keputusan pendanaan perusahaan. 

Faktor penting yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah kesempatan 

investasi yang tersedia, ketersediaan dan biaya modal alternatif, dan prefensi 

pemegang saham untuk menerima pendapatan saat ini atau menerimanya di masa 

datang (Sartono, 2005: 77). 

Faktor-faktor ini tidak dapat diukur secara langsung. Sehingga dalam 

penelitian ini penulis menggunakan faktor laporan keuangan yang lebih mudah 

untuk diukur dengan menggunakan rasio keuangan sebagai proksi dari setiap 

keputusan manajemen. Market to Book Value of Equity Ratio (MBVE) sebagai 

proksi dari keputusan investasi. Debt to Asset Ratio (DAR) sebagai proksi 

keputusan pendanaan. Untuk kebijakan dividen menggunakan proksi Dividend 

Payout Ratio (DPR). Sedangkan nilai perusahaan diproksikan menggunakan Price 

Earning Ratio (PER). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Raissa (2014: 

57) menunjukkan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian Annisa (2013: 84) juga menyatakan hal yang serupa 

yaitu keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sebesar 

24% dengan tingkat signifikansi 0,001. Begitu pula hasil penelitian Gany dan 

Surya (2012: 6) menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Jika investasi perusahaan bagus maka akan 

berpengaruh pada kinerja perusahaan, dan hal ini pun direspon positif oleh 

investor dengan membeli saham perusahaan tersebut sehingga harga saham akan 

naik (Wahyudi dan Pawestri, 2006: 3). 
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Hasil penelitian Gany dan Surya (2012: 6) menyatakan bahwa keputusan 

pendanaan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini mengindikasikan bahwa investor cenderung menghindari perusahaan yang 

memiliki jumlah utang yang tinggi karena memiliki risiko yang tinggi. Sama 

halnya dengan hasil penelitian Athian (2014: 52), hasil uji hipotesis menunjukkan 

kebijakan utang pada sektor manufaktur tidak berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Raissa (2013: 57) yang menyatakan 

bahwa keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan hasil 

uji korelasi menunjukkan hubungan yang sedang sebesar 0,538. Hal ini 

menimbulkan kesimpulan yang menunjukkan kesenjangan antara peneliti 

terdahulu yang satu dengan yang lain mengenai pengaruh keputusan pendanaan 

terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan untuk fenomena mengenai kebijakan dividen, hasil penelitian 

Gany dan Surya (2012: 6) menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa 

apabila perusahaan merencanakan untuk membagikan labanya kepada para 

pemegang saham dalam bentuk dividen daripada menahannya dalam bentuk 

capital gain maka para investor akan menginvestasikan dananya pada perusahaan 

yang membagi labanya secara konsisten. Namun berbeda dengan hasil penelitian 

Annisa (2013: 84) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh 

negatif terhadap nilai perusahaan. Masih terdapat kesenjangan antara peneliti 

terdahulu yang satu dengan yang lain. 
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Peningkatan komoditas pada era 2000an menghasilkan keuntungan yang 

signifikan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam ekspor batubara. 

Kenaikan harga komoditas ini - sebagian besar - dipicu oleh pertumbuhan 

ekonomi di negara berkembang. Namun demikian, situasi yang menguntungkan 

ini berubah pada saat terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008 ketika 

harga batubara menurun begitu cepat. Turunnya permintaan konsumen terhadap 

produk manufaktur, terutama di negara-negara industri, berpengaruh pada 

pengurangan permintaan bahan baku industri seperti logam dan energi. Kondisi 

ini menyebabkan turunnya permintaan produk pertambangan yang begitu besar 

lantaran daya beli konsumen industri yang lemah tanpa diikuti pengurangan 

produksi atau pasokan dari para produsen pertambangan. 

Laporan keuangan kuartal I/2009 perusahaan publik yang bergerak di 

pertambangan batubara memicu adrenalin investor untuk membeli saham di 

sektor ini. Pasalnya, kinerja yang ditunjukkan sejumlah emiten batubara cukup 

menakjubkan. PT Adaro Enegy Tbk. (berkode ADRO), misalnya pada kuartal 

I/2008 masih merugi Rp 12 miliar, tetapi kuartal I/2009 laba bersihnya melonjak 

ke angka Rp 1,14 triliun (naik 9.642%). Lalu, laba bersih PT Indo Tambangraya 

Megah Tbk. naik dari Rp 18,95 miliar menjadi Rp 101,76 miliakr (437,01%), PT 

Bayan Resources Tbk. (BYAN). Melonjak 587% dari Rp 16,49 miliar menjadi Rp 

113,22 miliar. Sementara itu, laba bersih PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 

(PTBA) naik 220% dari Rp 286,4 miliar ke level Rp 920,6 miliar. 

(http://swa.co.id, 2009) 

 

http://swa.co.id/
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Tabel 1.2 

Data Pergerakan Indeks Harga Sektoral Berbagai Sektor 

Di Bursa Efek Indonesia Selama Tahun 2008-2012 

  Harga Saham 

Sector 2008 2009 2010 2011 2012 

Rata-

rata 

Agriculture 918.766 1,753.09 2,284.32 2,146.04 2,062.94 1,833.03 

Mining 877.678 2,203.48 3,274.16 2,532.38 1,863.67 2,150.27 

Basic Industry 134.987 273.932 387.254 408.273 526.551 346.20 

Miscellaneous Industry 214.937 601.469 967.023 1,311.15 1,336.52 886.22 

Consumer Goods 326.843 671.305 1,094.65 1,315.96 1,656.88 994.93 

Property, Realestate & 

Building Construction 103.489 146.8 203.097 229.254 326.552 201.84 

Infrastructure 490.349 728.528 819.209 699.446 907.524 729.01 

Finance 176.334 301.424 466.669 491.776 550.097 397.26 

Trade and Service 148.329 275.758 474.08 582.186 740.949 444.26 

Sumber: www.idx.co.id dalam Tri, Endang dan Werner (2013: 2) 

Dari tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa sektor Property, Realestate & 

Building Construction memiliki rata-rata indeks harga paling rendah. Sebaliknya, 

sektor Mining memiliki rata-rata indeks harga terbesar diantara sektor lain. 

Penelitian ini akan menggunakan sektor Mining (sub sektor pertambangan 

batubara), karena ingin mengetahui dengan rata-rata indeks harga yang lebih besar 

meskipun pada tahun 2011 mulai mengalami penurunan nilai, dipengaruhi oleh 

faktor-faktor apa saja. Perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki harga saham fundamental yang baik 

yang diminati oleh investor dalam melakukan investasi saham di BEI.  

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh keputusan 

http://www.idx.co.id/
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investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

publik di Indonesia yang tertuang dalam judul: 

“Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan 

Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara 

yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2009-2013” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. 

2. Bagaimana pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. 

3. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

4. Bagaimana pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan dan 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 

kebijakan dividen secara simultan terhadap nilai perusahaan sub sektor 

pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Mengetahui pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 

kebijakan dividen secara parsial terhadap nilai perusahaan sub sektor 

pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Perolehan data dan informasi dari penelitian ini yang disajikan dalam 

bentuk laporan diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah 

pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan sub 

sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan sebagai 

bahan pertimbangan dan evaluasi peningkatan kinerja serta nilai perusahaan 

terkait dengan keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen 

dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi. 

3. Bagi Civitas Akademik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan juga 

sebagai referensi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut yang berkaitan 

dengan penelitian ini.  

 

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan yang termasuk sub Sektor 

Pertambangan Batubara di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2013. 

Pengambilan sumber data diperoleh dari internet melalui situs website 

www.idx.co.id dan www.yahoo.finance.co.id. Adapun waktu penelitian dilakukan 

mulai bulan Desember 2014 sampai dengan selesai. 

http://www.idx.co.id/
http://www.yahoo.finance.co.id/

