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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Perusahaan yang telah didirikan pada umumnya memiliki tujuan yang 

jelas. Ada beberapa hal yang mengemukakan tentang tujuan pendirian suatu 

perusahaan. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untung mencapai 

keuntungan yang maksimal atau laba yang sebesar-besarnya, sehingga akan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Menurut Agus Sartono (2001:487) nilai perusahaan adalah : 

 

“Nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang 

beroperasi, adanya kelebihan jual diatas nilai likuidasi adalah nilai dari 

organisasi manajemen yang menjalankan perusahaan itu”.  

 

Nilai perusahaan akan tercermin melalui harga saham perusahaan. Jika harga 

saham mengalami peningkatan maka nilai perusahaan juga akan mengalami 

peningkatan begitu juga sebaliknya. Oleh perusahaan agar perusahaannya dapat 

tumbuh dan berkembang serta memiliki nilai perusahaan yang baik. 

 Berkembangnya suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh manajemen 

perusahaan itu sendiri, salah satunya adalah manajemen keuangan. Manajemen 

mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi yang pertama adalah bagaimana perusahaan 

menentukan sumber dana yang optimal untuk mendanai berbagai alternatif 

investasi, sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin dari 

harga pasar sahamnya. Fungsi yang kedua adalah pengambilan keputusan 

investasi. Keputusan investasi mencakup keputusan pengalokasian dana, baik 

dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan pada 

berbagai bentuk investasi. Fungsi ketiga adalah kebijakan dividen. Pada 

prinsipnya kebijakan dividen ini menentukan proporsi laba yang akan dibagikan 

kepada pemegang saham dan menentukan jumlah laba ditahan yang akan 

digunakan untuk mendanai investasi.  
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 Investasi adalah komitmen sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang 

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa 

yang akan datang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan 

harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah 

dividen dimasa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang 

terkait dengan investasi tersebut. 

       Menurut Pujiati dan Widanar (2009:71)bahwa keputusan investasi : 

 

      “Keputusan yang dikeluarkan perusahaan terkait dengan kegiatan 

perusahaan untuk melepaskan dana pada saat sekarang dengan harapan 

untuk menghasilkan arus dana masa mendatang dengan jumlah yang 

lebih besar dari yang dilepaskan pada saat investasi awal, sehingga 

harapan perusahaan untuk selalu tumbuh dan berkembang akan 

semakin jelas dan terencana”.  

 

Dalam berinvestasi perusahaan dituntut untuk dapat memanfaatkan berbagai 

alternatif investasi dengan baik, hal ini akan berdampak terhadap nilai perusahaan 

tersebut.  

 Saat ini dunia usaha sangat tergantung pada masalah pendanaan. 

Terjadinya kemunduran yang disebabkan oleh banyaknya lembaga keuangan yang 

mengalami kesulitan pendanaan dan menyebabkan kemacetan kredit yang tanpa 

memperhitungkan batas maksimum pemberian kredit dan masalah kelayakan 

kredit. Untuk mencegah hal tersebut, maka pihak manajemen perusahaan harus 

berhati-hati dalam menetapkan sumber dana optimal agar dapat memaksimalkan 

nilai perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan dapat berasal dari internal 

financing berupa ekuitas ataupun laba ditahan dan dari external financing berupa 

utang atau pinjaman dan saham.  

 Menetapkan sumber dana tersebut dapat dilihat dari struktur modal 

perusahaan dimana struktur modal perusahaan diketahui dengan cara mengamati 

neraca perusahaan pada sisi pasiva.  

       Menurut Sartono (2010:225), struktur modal adalah :  
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“Perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, 

utang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa”. 

 

Struktur modal dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu modal dari pemilik 

atau pemegang saham (modal sendiri) dan modal yang berasal dari para kreditur 

(modal asing). Bagi perusahaan besar yang bergelut dalam dunia bisnis 

menggunakan utang sudah menjadi trend untuk mendanai aktivitas perusahaan, 

penggunaan utang yang semakin tinggi akan memberikan manfaat berupa 

penghematan pembayaran pajak dan meningkatkan keuntungan per lembar saham 

yang akan diterima oleh shareholder. Selain keuntungan, dampak negatif juga 

dapat ditimbulkan dari utang yang terlalu tinggi adalah risiko gagal bayar akibat 

dari biaya bunga dan pokok utang yang tinggi melampui dari manfaat yang 

diberikan dari utang tersebut sehingga dapat menyebabkan nilai perusahaan 

menurun.   

Struktur modal yang optimal suatu perusahaan adalah struktur yang akan 

memaksimalkan harga saham perusahaan dan tercermin oleh pembayaran dividen 

kepada para pemegang saham. Besar kecilnya pembagian dividen tergantung oleh 

kebijakan dividen yang ditetapkan perusahaan. 

Menurut Martono dan D. Agus Harjito (2000:253)Kebijakan Dividen:     

 

“Merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan 

pendanaan perusahaan. Kebijakn dividen (dividend policy) merupakan 

keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun 

akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan 

ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa 

yang akan datang”.  

 

Apabila kebijakan perusahaan lebih menitikberatkan untuk melakukan 

investasi, maka dividen yang akan dibagikan akan semakin berkurang. Karena, 

laba yang dihasilkan perusahaan dialokasikan sebagai sumber pendanaan untuk 

melakukan investasi dalam bentuk laba ditahan (internal financing) sehingga laba 

yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen semakin 

sedikit. Melalui pengukuran ini mengandung informasi yang dapat digunakan para 

investor untuk mengambil keputusan investasi dan mengukur prospek perusahaan 

http://ekonomi.kabo.biz/2011/07/kebijakan-struktur-modal.html
http://ekonomi.kabo.biz/2011/05/kebijakan-dividen.html
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ke depan sehingga akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Apabila prospek  

ke depannya akan bagus maka akan banyak para investor yang tertarik dengan 

perusahaan tersebut sekaligus akan berdampak terhadap semakin baiknya nilai 

dari perusahaan tersebut.  

 Nilai perusahaan dapat diukur dari harga sahamnya. Harga pasar (market 

value) menunjukkan harga yang bersedia dibayar oleh investor. Harga pasar dapat 

lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Perbandingan nilai 

pasar terhadap nilai buku saham yang semakin tinggi menunjukkan penilaian 

investor terhadap perusahaan semakin baik, sebab nilai perusahaan yang tinggi 

mengindikasikan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Nilai pasar dapat 

dilihat melalui harga saham perusahaan yang terjadi di bursa pada saat tertentu 

yang ditentukan oleh pelaku pasar. 

 Dampak keputusan investasi, kebijakan struktur modal dan kebijakan 

dividen terhadap harga pasar saham merupakan hal penting yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan karena, keputusan dan kebijakan tersebut 

menyangkut keputusan finansial yang dilakukan oleh setiap perusahaan dan lewat 

keputusan inilah nilai perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap harga 

pasar saham perusahaan tersebut.  

Perusahaan manufaktur sebagai salah satu sektor usaha yang ada dalam suatu 

negara sangat perlu mengevaluasi keputusan-keputusannya guna memaksimalkan 

nilai sahamnya. Mengingat bahwa perusahaan sektor manufaktur yang telah 

mencatatkan di bursa efek dan telah menghimpun dananya dengan menerbitkan 

saham, dan perusahaan manufaktur merupakan investasi jangka panjang yang 

penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Terdapat beberapa sektor yang termasuk 

ke dalam perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) meliputi, sektor 

industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang 

konsumsi. 

 Berbagai tantangan memasuki tahun 2010 dihadapi oleh sektor 

manufaktur, namun peluang pun juga mulai muncul di sector ini setelah krisis 

finansial global mulai mereda dan pasar ekspor dunia tumbuh kembali. Selama 

krisis finansial global tahun 2008-2009 sektor manufaktur di Indonesia 



5 
 

 
 

merupakan sector ekonomi yang  paling terkena dampak buruk disbanding sector 

lainnya. Kenaikan harga komoditi primer yang  menjadi  bahan baku sector ini 

telah  menyebabkan biaya produksi meningkat. Demikian juga kenaikan harga 

minyak bumi telah mendorong kenaikan biaya operasi karena harga BBM untuk 

sektor industri tidak disubsidi. Sementara itu pasar ekspor yang menjadi target 

utama pemasaran produk manufaktur juga mengalami kemersotan karena Negara 

maju yang menjadi tujuan ekspor utama ekonominya sedang terkena dampak 

serius dari krisis finansial. 

 Maka industri yang berbasis bahan baku impor seperti besi baja 

mengalami pukulan telak. Selain sulit mendapatkan pasar ekspor juga pasar 

didalam negeri menghadapi persaingan yang ketat dengan produk impor yang 

diantaranya melakukan praktek dumping, seperti persaingan dengan produk baja 

dari Cinadan India. Padahal pasar dalam negeri pun menciut karena sector 

konstruksi dan properti pada tahun itu pun lesu. Industri tekstil dan alas kaki yang 

selalu menjadi primadona ekspor juga menghadapi masalah yang berat. Sebelum 

krisis finansial global terjadi, sector ini juga sudah kesulitan untuk meremajakan 

mesin-mesinnya yang sudah tua sehingga sulit  bersaing. Ketika pasar ekspo 

rmenyurut dan pasar local dibanjiri produk dari Cina maka harapan untuk 

bangkitnya kembali sector industri tekstil dan alas kaki selama krisis finansial 

menjadi mustahil. 

 Namun ternyata tidak semua sector manufaktur mengalami kemunduran 

yang parah selama krisis finansial 2008-2009. Ekonomi Indonesia yang bisa 

selamat terhindar dari dampak buruk krisis financial salah satunya karena 

pengeluaran konsumsi masyarakat yang tetap tinggi. Hal ini juga membantu 

menyelamatkan sector industri manufaktur yang berbasis barang konsumsi baik 

makanan maupun  non  makanan. Industri consumer goods  di Indonesia termasuk 

yang terus  tumbuh selama tahun  2009. Walaupun mengalami flukstuasi namun 

selama lima tahun terakhir industri ini masih menunjukkan pertumbuhan yang 

positif. Sejalan dengan pertumbuhan yang positif dari sektori ndustri makanan dan 

barang konsumsi lainnya maka sektor ini telah banyak menarik minat investor 

untuk menanamkan modalnya terutama bagi penanam modal dalam negeri.
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 Berdasarkan nilai reaslisasi investasi pada tahun 2009, penanaman modal 

dalam negeri  terutama berminat menanamkan modalnya disektor industri farmasi 

dan industri makanan. Kinerja industri farmasi di Indonesia telah mencatat 

pertumbuhan signifikan. Dari sisi total nilai pasar farmasi domestik tercatat lebih 

tinggi dibandingkan Malaysia dan Singapura. Padahal dari sudut belanja 

kesehatan, Indonesia masih tergolong rendah.  

Menurut analis PT. BNI Securities Akhmad Nurcahyadi, performa sektor farmasi 

tidak terlepas dari pertumbuhan makro dan ekspansi usaha yang dilakukan para 

emiten. 

 "Demikian pula halnya dengan regulasi pemerintah serta proyek bantuan 

kesehatan dari lembaga international juga telah memberikan kontribusi signifikan 

pada perkembangan industri farmasi secara keseluruhan,"  

 Mengacu data IMS Health, sektor farmasi di Indonesia bertumbuh dari 

sekitar Rp29,98 triliun pada 2008 menjadi Rp33,96 triliun pada 2009, dan 

mencapai Rp37,53 triliun pada akhir 2010. Dari total pencapaian tersebut, pasar 

obat ethical masih menjadi kontributor utama, yang bertumbuh menjadi Rp21,14 

triliun dan pasar OTC mencapai Rp16,38 triliun. 

Sedangkan pada 2009, pasar obat ethical membukukan nilai pasar sebesar 

Rp19,22 triliun dan sisanya disumbangkan produk farmasi kategori OTC setara 

dengan nilai Rp14,74 triliun. 

Menurut Akhmad, ekspansi usaha yang berkelanjutan didukung  kondisi 

perbaikan makro domestik yang berpotensi mendorong pertumbuhan permintaan 

dan berujung pada peningkatan penjualan akan menjadi sentimen positif 

penggerak pertumbuhan pasar farmasi di Indonesia. Namun demikian, 

ketergantungan pada impor bahan baku sekitar 75 persen lebih, tentu akan 

memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan marjin perusahaan 

maupun kinerja industri secara keseluruhan. 

 "Fluktuasi harga bahan baku dan nilai tukar rupiah masih menjadi dua 

kendala utama yang kami perhitungkan di dalam menganalisa sektor farmasi 

domestik," (diakses dari www.bisnis.news.viva.co.id) 
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 Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai 

pengaruh keputusan investasi, struktur modal dan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan diantaranya, Dea Septiani (2012) menyatakan bahwa keputusan 

investasi dan kebijakan dividen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan sementara struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan Nila Ustiani (2014) menyatakan bahwa keputusan 

investasi dan struktur modaltidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

sementara dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan latar 

belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh 

keputusan investasi,struktur modal terhadap nilai perusahaan publik indonesia 

yang dituangkan dalam judul : 

“Pengaruh Keputusan Investasi, Struktur Modal dan Kebijakan Dividen 

terhadap Nilai Perusahaan pada Sub-Sektor Farmasi yang Terdaftar di BEI 

Tahun 2009-2014” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan permasalahan 

yang muncul sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh keputusan investasi, stuktur modal dan kebijakan 

dividenterhadapnilai perusahaan pada sub sektor farmasi yang terdaftar di 

BEI tahun 2010-2014. 

2. Bagaimana pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan pada sub 

sektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. 

3. Bagaimana pengaruhstuktur modal terhadap nilai perusahaan pada sub sektor 

farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. 

4. Bagaimanapengaruhkebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada sub 

sektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh keputusan investasi, struktur modal dan 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada sub sektor farmasi 

yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. 

2. Untuk menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap nilai 

perusahaan pada sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2010-

2014. 

3. Untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 

pada sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan pada sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2010-

2014. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian 

yang dilakukan dapat berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Perusahaan  

Hasil penelitian ini harapkan akan memberikan kontribusi bagi para 

praktisi, seperti investor atau calon investor. Khususnya, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

perusahaan dalam mengambil keputusan investasi, struktur permodalan 

dan kebijakan dividen dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar masukan dan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

3. Institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

di bidang manajemen keuangan khususnya teori tentang bagaimana proses 

keputusan investasi, struktur modal dan kebijakan dividen untuk 
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meningkatkan nilai suatu perusahaan. Penulis juga berharap penelitian ini 

menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut. 

4. 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. 


