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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam situasi perekonomian global perusahaan melakukan kegiatan

ekonomi tanpa batas negara. Kondisi ini menimbulkan persaingan yang ketat

antara perusahaan. Persaingan bisnis di Indonesia saat ini telah menunjukan

kemajuan yang pesat dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan dari hari

ke hari membuat persaingan bisnis di Indonesia semakin ketat. Berbagai jenis

perusahaan bermunculan bergerak dibidang yang berbeda-beda seperti bidang

jasa, manufaktur, maupun dagang yang saling bersaing untuk dapat bertahan dan

menjadi yang terbaik, hal ini mendorong masing-masing perusahaan untuk

melakukan berbagai strategi agar terhindar dari kebangkrutan.

Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi,

air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Utilitas adalah kemampuan

suatu barang untuk memberikan kepuasan kepada manusia dalam memenuhi

kebutuhannya. Sedangkan Transportasi merupakan pemindahan manusia atau

barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana

yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

(https://tanimart.wordpress.com/infrastructures/1-infrastruktur/, diakses 10

November 2015 08:00 WIB). Transportasi sangat penting untuk manusia. Karena

memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi sendiri

dibagi menjadi 3 yaitu: transportasi darat, laut, dan udara. Tranportasi perlu untuk

mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tempat

tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi, dalam wujud

sarana(kendaraan) dan prasarana (jalan). (http://www.sridianti.com/pengertian-

transportasi.html , diakses 16 September 2015 14:00 WIB)

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui

peningkatan kemakmuran politik para pemegang saham. Pemegang saham,

kreditor dan manajer adalah pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan
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dan perpektif berkenaan dengan perusahaan. Pemegang saham akan cenderung

memaksimumkan nilai saham dan memaksa manajer untuk bertindak sesuai

kepentingan mereka melalui pengawasan yang mereka lakukan. Kreditor di sisi

lain cenderung akan berusaha melindungi dana yang sudah mereka investasikan

dalam perusahaan dengan jaminan dan kebijakan pengawasan yang ketat pula.

(Arieska dan Gunawan, 2011). Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan

tujuan perusahaan juga dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen

keuangan, dalam hal ini satu keputusan keuangan akan mempengaruhi keputusan

keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan. Keputusan penting yang

diambil perusahaan, antara lain keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan

kebijakan dividen (Wijaya, 2010:3).

Keputusan investasi merupakan ketetapan yang dibuat oleh pihak

perusahaan dalam membelanjakan dana yang dimilikinya dalam bentuk aset

tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang

(Nahdiroh, 2013). Keputusan yang menyangkut  investasi akan menentukan

sumber dan bentuk dana untuk pembiayaannya. Sumber dana dari perusahaan

dapat diperoleh dari internal berupa laba ditahan dan dari eksternal perusahaan

berupa hutang atau penerbitan saham baru. Suatu kombinasi yang optimal atas

penentuan pendanaan sangat penting karena dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Selain keputusan investasi dan keputusan pendanaan, keputusan

pembagian dividen merupakan masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan.

Dividen merupakan alasan investor untuk menambahkan investasinya, dimana

investor beranggapan bahwa dividen merupakan pengembalian yang diterimanya

atas pemberian investasi terhadap perusahaan. Kebijakan dividen adalah

keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada

pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba guna

pembiayaan investasi di masa yang akan datang.

Nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar

dividen. Para investor memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan

dengan mengharapkan pengembalian dalam bentuk dividen maupun capital gain.

Seorang investor yang tidak bersedia berspekulasi akan lebih memilih dividen
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daripada capital gain. Besarnya dividen ini dapat mempengaruhi harga saham.

Apabila dividen yang dibayar tinggi, maka harga saham cenderung tinggi

sehingga nilai perusahaan juga tinggi. Sebaliknya jika dividen yang dibayarkan

kecil maka harga saham perusahaan tersebut juga rendah. Kemampuan membayar

dividen erat hubungannya dengan kemampuan perusahaan memperoleh laba. Jika

perusahaan memperoleh laba yang besar, maka kemampuan membayar dividen

juga besar. Oleh karena itu, dividen yang besar akan meningkatkan nilai

perusahaan (Chen, 2009:27).

Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi merupakan perusahan-

perusahaan yang perkembangannya sangat pesat dan baik. Besarnya dana yang

digelontarkan dalam pembangunan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi

menjadi indikator bahwa suatu negara sangat berdedikasi dalam memberikan

faslitas terbaik bagi warganya. Selain memiliki manfaat yang besar Infrastruktur,

Utilitas dan Transportasi juga menjadi faktor penentu keberhasilan perekonomian

di Indonesia. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang pesat dan

berkembang dapat mendorong pemasukan negara dan mendukung pertumbuhan

perekonomian di Indonesia.(http://mliputan6.com/bisnis/read/2437536/7-negara-

dengan-proyek-infrastruktur-terbesar-di-indonesia,diakses 5 Januari 2016 11:00

WIB)

Indeks saham sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi diprediksi

hanya tumbuh 6,5% pada tahun 2013 akibat perlambatan ekonomi global terutama

dari saham-saham subsektor transportasi laut dan tertekannya sektor

telekomunikasi. Pertumbuhan subsektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi

tidak akan merata dikarenakan adanya saham yang memiliki eksposure yang kuat

terhadap krisis ekonomi global.

(http://market.bisnis.com/read/20130115/190/131294/indeks-saham-sektor-

infrastruktur-utilitas-and-transportasi-diprediksi-tumbuh-6-5-percent,diakses

5Januari 2016 12:30WIB)

Pada tahun 2013 harga saham jasa marga turun sebesar 13,30% dari Rp

5.450 di tahun 2012 menjadi Rp 4.725. Harga saham menurun pun terjadi pada

perusahaan Telekomunikasi Indonesia yaitu menurun sebesar 76,24% dari Rp
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9.050 menjadi 2.150, Lalu penurunan harga saham pun terjadi pada perusahaan

Samudera Indonesia yaitu menurun sebesar 21,62% dari Rp 3.700 menjadi Rp

2.900. Melemahnya level Indeks Harga Gabungan (IHSG) disepanjang tahun

2013 dikarenakan adanya kenaikan inflasi akibat adanya kenaikan harga bahan

bakar minyak (BBM). Harga saham Garuda saat itu Rp 620 per lembar saham.

Sedangkan harga saham Garuda saat ini melorot menjadi Rp 433 per lembar

saham.Dengan fasilitas utang sebesar Rp 58,5 triliun, jumlah itu sudah bisa

dihitung setara berapa persen saham bank Tiongkok tersebut bakal menguasai

maskapai nasional Garuda. (http://www.voa-islam.com/read/politik-

indonesia/2015/06/18/37701/disuntik-utang-rp-585-triliun-garuda-terancam-

dicaplok tiongkok/#sthash.bwWfZBy0.dpbs, diakses 30 September 2015 23:01

WIB).

Di Indonesia, terdapat banyak perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan

Transportasi yang telah go public. Berikut ini adalah rata-rata saham perusahaan-

perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi tersebut selama periode 2010-

2014:

Grafik 1.1

Grafik Kondisi Rata-rata Harga Saham Perusahaan

Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi

Periode 2010-2014

Sumber: www.idx.co.id,  (data diolah kembali)
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Data di atas menunjukan bahwa perkembangan harga saham perusahaan-

perusahaan di sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi menunjukan

pergerakan yang menurun. Pergerakan  seperti ini mengindikasikan bahwa

keadaan keuangan masing-masing perusahaan tersebut tidak stabil sehingga

berdampak pada harga saham yang dihasilkan. Selain itu juga adanya kenaikan

inflasi dan kenaikan bbm yang berakibat melemahnya harga saham pada saat itu.

Dari grafik hasil rata-rata harga saham yang menurun, rata-rata price book

value pada sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi periode 2010-2014 pun

mengalami penurunan. Berikut Grafik rata-rata Price Book Value (PBV) Sektor

Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi :

Grafik 1.2

Grafik Kondisi Rata-Rata Price Book Value (PBV)

Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi

Periode 2010-2014

Sumber: www.idx.co.id,  (data diolah kembali)
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investasi yang baik adalah keputusan investasi yang dapat menghasilkan NPV

positif, artinya keputusan investasi tersebut dapat menghasilkan return yang lebih

tinggi dibandingkan dengan biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Pengujian atas keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan telah

dilakukan oleh Afzal dan Rohman (2012) yang menyatakan hasil pengujian

regresi menunjukkan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga apabila keputusan pendanaan naik

sebesar satu satuan, maka nilai perusahaan juga akan naik.

Pengujian atas kebijakan dividen telah dilakukan oleh Wijaya dan

Wibawa (2010) memberikan konfirmasi bahwa kebijakan dividen berpengaruh

positif terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen tersebut adalah membagikan

laba yang diperoleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.

Dari hal yang melatarbelakangi tersebut maka penulis tertarik untuk

meneliti apakah keputusan keuangan mempengaruhi nilai perusahaan. Oleh sebab

itu peneliti memberikan judul: “ PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI,

KEPUTUSAN PENDANAAN, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP

NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR, UTILITAS

DAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK

INDONESIA PERIODE 2010-2014 “

1.2 Identifikasi Masalah

Nilai perusahaan sangat berpengaruh dalam perusahaan, oleh karena itu

perusahaan harus cermat dalam memutuskan nilai perusahaan. Perusahaan

didalam memutuskan nilai perusahaan dipengaruh oleh keputusan investasi,

keputusan pendanan dan kebijak dividen. Berdasarkan latar belakang di atas maka

rumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana perkembangan keputusan investasi, keputusan pendanaan,

kebijakan dividen dan nilai perusahaan pada sektor infrastruktur,

utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2010-2014?
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2. Bagaimana pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan dan

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada sektor infrastruktur,

utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2010-2014 secara simultan dan parsial ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perkembangan keputusan investasi, keputusan

pendanaan, kebijakan dividen dan nilai perusahaan pada sektor

infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2010-2014.

2. Untuk menganalisis pengaruh keputusan investasi, keputusan

pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada

sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2010-2014 secara simultan dan parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

dan penentuan kebijakan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

2. Bagi investor, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi dalam pengambilan keputusan saat berinvestasi

3. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk

mengaplikasikan ilmu yang selama ini telah didapat dibangku kuliah

secara teoritis dikaitkan dengan kondisi sebenarnya yang terjadi

dilapangan. Selain itu juga dapat menambah pengalaman, wawasan,

dan pengetahuan dalam ilmu manajemen keuangan khususnya yang

berkaitan dengan fungsi keuangan perusahaan.

4. Civitas akademik, Hasil penelitian ini diharapkan dapat

mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan

khususnya teori tentang bagaimana proses keputusan investasi,

keputusan pendanaan, dana kebijakan dividen untuk meningkatkan
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nilai suatu perusahaan. Penulis juga berharap penelitian ini menjadi

bahan referensi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut.

1.5 Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan

verifikatif.

Menurut (Nazir, 2013:54) adalah sebagai berikut:

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.

Sedangkan Menurut (Silalahi, 2010:40) sebagai berikut:

“Penelitian Verifikatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk

memeriksa atau membuktikan kebenaran teori atau hasil penelitian

lain yang dilakukan sebelumnya.”

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan

keuangan perusahaan-perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi di Bursa

Efek Indonesia (BEI) dan Indonesian Capital market Directory (ICMD) dari

tahun 2010-2014.
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1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pustaka Loka Universitas Widyatama yang

berlokasi di Jalan Cikutra No.204 A, Bandung. Adapun waktu penelitian

dilakukan mulai dari bulan Agustus 2015, Bursa Efek Indonesia dengan situs

http://www.idx.co.id
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