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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan mempunyai tujuan jangka panjang yaitu memaksimumkan 

nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan maka kemakmuran pemegang 

saham akan semakin meningkat (Wahyudi dan Pawestri, 2006).  

Optimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi 

manajemen keuangan dimana satu keputusan keuangan yang diambil akan 

mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan 

(Fama dan French, 1998). Menurut Hasnawati (2005b) manajemen keuangan 

menyangkut penyelesaian atas keputusan penting yang diambil perusahaan antara 

lain keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Suatu 

kombinasi yang optimal atas ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan 

yang selanjutnya akan meningkatkan kemakmuran kekayaan pemegang saham.  

Investasi modal merupakan salah satu aspek utama dalam keputusan 

investasi selain penentuan komposisi aktiva. Keputusan pengalokasian modal 

kedalam usulan investasi harus dievaluasi dan dihubungkan dengan risiko dan 

hasil yang diharapkan (Hasnawati, 2005a). Menurut signaling theory pengeluaran 

investasi memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan perusahaan di masa 

yang akan datang sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan 

sebagai indikator nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). 
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Menurut Hidayat (2010) keputusan investasi merupakan faktor penting 

dalam fungsi keuangan perusahaan dimana nilai perusahaan semata-mata 

ditentukan oleh keputusan investasi. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa 

keputusan investasi itu penting karena untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham hanya akan dihasilkan melalui 

kegiatan investasi perusahaan. Tujuan keputusan investasi adalah memperoleh 

tingkat keuntungan yang tinggi disertai dengan risiko yang bisa dikelola 

diharapkan akan menaikan nilai perusahaan, yang berarti menaikan kemakmuran 

pemegang saham.   

Keputusan yang menyangkut investasi akan menentukan sumber dan 

bentuk dana untuk pembiayaannya. Masalah yang harus dijawab dalam keputusan 

pendanaan yang dihubungkan dengan sumber dana adalah apakah sumber internal 

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

modal yang akan digunakan, mengingat struktur pembiayaan akan menentukan 

cost of capital yang akan menjadi dasar penentuan required return yang 

diinginkan (Hasnawati, 2005a). 

Keuangan perusahaan termanifestasi kedalam keputusan investasi dan 

pembiayaan / pendanaan yang dilakukan oleh perseroan (atau korporasi). Para 

manajer keuangan dalam perusahaan bekerja bersama para manajer lain untuk 

mengidentifikasi peluang investasi, untuk menganalisis dan menilai peluang, dan 

memutuskan apakah akan dan berapa banyak akan berinvestasi.

Keputusan investasi dimulai dengan identifikasi peluang investasi, yang 

sering disebut dengan proyek investasi modal. Manajer keuangan harus membantu 
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perusahaan mengidentifikasi proyek-proyek yang menjanjikan dan memutuskan 

berapa banyak akan diinvestasikan dalam tiap proyek. keputusan investasi juga 

disebut dengan keputusan penganggaran modal, karena sebagian besar perusahaan 

mempersiapkan anggaran tahunan yang terdiri dari investasi modal yang 

disahkan. 

Keputusan pendanaan dan investasi baik jangka panjang maupun jangka 

pendek tentu saja saling terkait. Jumlah investasi menentukan jumlah pendanaan 

yang harus diperoleh dan para investor yang berkontribusi mendanai saat ini 

mengharapkan pengembalian investasi di masa depan. 

Para investor memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan 

dengan mengharapkan pengembalian dalam bentuk dividen maupun capital gain, 

sedangkan perusahaan mengharapkan pertumbuhan secara terus menerus untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya sekaligus memberikan kesejahteraan 

kepada para pemegang sahamnya sehingga kebijakan dividen penting untuk 

memenuhi harapan pemegang saham terhadap dividen dengan tidak menghambat 

pertumbuhan perusahaan di sisi lain. 

 Manajer harus memutuskan apakah laba yang didapatlan perusahaan 

selama satu periode akan akan dibagikan semuanya atau hanya sebagian saja yang 

dibagikan sebagai deviden dan sisanya ditahan perusahaan atau sering disebut 

laba ditahan (retained earning). 

 Dividen yang diterima pada saat ini akan mempunyai nilai yang lebih 

tinggi daripada capital gain yang akan diterima di masa yang akan datang, 
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sehingga investor yang tidak bersedia berspekulasi akan lebih menyukai dividen 

daripada capital gain (Prihantoro, 2003).  

Jensen (2001) dalam Suranta dan Machfoedz (2003) menjelaskan bahwa 

untuk memaksimumkan nilai perusahaan dalam jangka panjang (tidak hanya nilai 

ekuitas tetapi juga semua klaim keuangan seperti hutang waran dan saham 

preferen) manajer dituntut untuk membuat keputusan yang memperhitungkan 

kepentingan semua stakeholder sehingga manajer akan dinilai kinerjanya 

berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan atau mampu mengimplementasikan 

strategi untuk mencapai tujuan ini. Oleh karena itu perusahaan harus 

mengupayakan keseimbangan dengan memperhatikan tidak hanya kepentingan 

shareholder saja tetapi juga stakeholder untuk mempertahankan eksistensinya dan 

bermanfaat bagi seluruh entitas masyarakat. 

Peningkatan nilai perusahaan dapat tercapai apabila ada kerja sama antara 

manajemen perusahaan dengan pihak lain yang meliputi shareholder maupun 

stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan keuangan dengan tujuan 

memaksimumkan modal kerja yang dimiliki. Apabila tindakan antara manajer 

dengan pihak lain tersebut berjalan sesuai maka masalah diantara kedua pihak 

tersebut tidak akan terjadi. Adanya masalah diantara manajer dan pemegang 

saham disebut masalah agensi (agency problem). Dalam konsep theory of the firm

(Jensen & Meckling, 1976) adanya agency problem tersebut akan menyebabkan 

tidak tercapainya tujuan keuangan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai 

perusahaan.  
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Menurut Herawaty (2008) konflik keagenan yang mengakibatkan adanya 

sifat opportunistic manajemen akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba. 

Rendahnya kualitas laba akan dapat membuat kesalahan pembuatan keputusan 

kepada para pemakainya seperti para investor dan kreditor yang akan 

mempengaruhi keputusan investasi dan pendanaan sehingga nilai perusahaan akan 

berkurang. Untuk itu diperlukan sebuah kontrol dari pihak luar dimana peran 

monitoring dan pengawasan yang baik akan mengarahkan tujuan sebagaimana 

mestinya. 

Menurut Herawaty (2008) mekanisme monitoring untuk menyelaraskan 

(alignment) perbedaan kepentingan pemilik dan manajemen antara lain dengan: 

1. Memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (managerial

ownership)  

2. Kepemilikan saham oleh institusional karena mereka dianggap sebagai 

sophisticated investor dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan 

dapat memonitor manajemen yang berdampak mengurangi motivasi 

manajer untuk melakukan earnings management  

3. Peran monitoring yang dilakukan dewan komisaris independen (Barnhart 

dan Rosenstein, 1998) 

4. Kualitas audit yang dilihat dari peran auditor yang memiliki kompetensi 

yang memadai dan bersikap independen sehingga menjadi pihak yang dapat 

memberikan kepastian terhadap integritas angka-angka akuntansi yang 

dilaporkan manajemen. 
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Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, kebijakan deviden dan struktur kepemilikan terhadap nilai 

perusahaan, diantaranya penelitian Wijaya dan Wibawa (2010), penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah keputusan  investasi, keputusan pendanaan 

dan kebijakan  dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan,  keputusan 

pendanaan dan kebijakan dividen berpengaruh  positif  terhadap  nilai  

perusahaan.   Apabila  perusahaan  mampu memaksimumkan  kemampuannya  

melalui  investasi-investasi   tersebut   dalam menghasilkan   laba   sesuai   dengan   

jumlah   dana   yang  terikat  maka   dapat meningkatkan nilai perusahaan.

 Perusahaan harus merencanakan untuk mengambil  kebijakan  dividen  

yang  membagikan  labanya  kepada  pemegang saham dalam  bentuk dividen 

daripada menahan labanya dalam bentuk capital 

Penelitian Hasnawati (2005b) dengan objek penelitian dampak set peluang 

investasi terhadap nilai perusahaan di BEJ dan menyimpulkan bahwa keputusan 

investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sofyaningsih dan Pancawati 

(2011) menguji struktur kepemilikan, kebijakan dividen, kebijakan hutang 

terhadap nilai perusahaan dan didapatkan hasil berupa variabel ownership 

manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kebijakan hutang tidak terbukti 

mempengaruhi nilai perusahaan, dan kebijakan dividen tidak terbukti 

mempengaruhi nilai perusahaan.  

Umi Murtini (2008), penelitian ini tentang pengaruh manajemen keuangan 

terhadap nilai perusaahaan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penentuan 
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kebijakan manajemen keuangan yang tepat diharapkan dapat mencapai tujuan 

perusahaan yaitu memaksimumkan nilai perusahaan dimana idealnya setiap 

keputusan yang diambil oleh manajemen keuangan akan berpengaruh terhadap 

nilai keuangan. 

Dalam studi lainnya yang dilakukan oleh Herawaty (2008) ditemukan 

hubungan negatif signifikan antara kepemilikan manajerial dengan nilai 

perusahaan. Begitu juga dengan yang ditemukan Isshaq (2009) dan Suranta dan 

Machfoedz (2003) juga terdapat hubungan negatif signifikan antara kepemilikan 

manajerial dengan nilai perusahaan. Hal ini bertentangan dengan penelitian Jensen 

dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat 

meluruskan kepentingan manajer dan pemegang saham yang mana dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Beberapa penelitian yang menunjukan bahwa harga saham tidak 

dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan menunjukan masalah bagi perusahaan 

karena dengan melakukan kebijakan-kebijakan perusahaan mengharapkan adanya 

penambahan nilai perusahaan yang diukur menggunakan harga saham. Usaha-

usaha perusahaan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai 

perusahaanpun tidak selalu dapat meningkatkan nilai perusahaan yang diukur 

menggunakan harga saham karena harga saham tidak hanya dipengaruhi oleh 

faktor internal perusahaan namun pula dipengaruhi oleh faktor eksternal 

perusahaan. 

Kasus gagal bayar yang menimpa PT. Asuransi Jiwa Bakrie atau yang 

dikenal sebagai kasus Bakrie Life bermula dari penjualan produk asuransi unit 
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Link Diamond Investa yang merupakan produk hibrida antara asuransi jiwa dan 

investasi pasar modal, namun pemasaran produk asuransi unit link ini kemudian 

bermasalah karena PT. Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) diduga gagal 

membayar imbal hasil beserta pokok dana nasabah dengan nilai total mendekati 

Rp. 400 Miliar. Bakrie Life dianggap melampaui batas dalam investasi karena 

terlalu banyak menempatkan portofolio reksadana pada saham-saham perusahaan 

grup Bakrie. Sehingga ketika harga saham perusahaan grup Bakrie jatuh akibat 

krisis global 2008 maka nilai portofolio Bakrie pun ikut terhempas (Harian Sinar 

Harapan, 2009). 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud melakukan 

penelitian lanjutan apakah keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

kebijakan deviden dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan keuangan yang go public dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan latar belakang tersebut, penulis 

mengambil judul “Pengaruh keputusan investasi, keputusan 

pendanaan,  kebijakan deviden  dan struktur kepemilikan terhadap 

Nilai Perusahaan “  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

kebijakan deviden dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan 
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secara parsial pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2012 . 

2. Bagaimana keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan 

deviden dan struktur kepemilikan berpengaruh secara simultan dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.  Maksud Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya 

maksud penelitian ini adalah memperoleh informasi tentang pengaruh keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan struktur kepemilikan 

terhadap nilai perusahaan, pada perusahaan keuangan go public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2.  Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

• Untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. 

• Untuk mengetahui pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. 

• Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

• Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai pe rusahaan. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1.  Bagi penulis 

 Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman lebih 

mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi dan 

untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi 

Jurusan Akuntansi di Universitas Widyatama. 

2.  Bagi Pengembang Ilmu 

        Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu akuntansi, 

sehingga diharapakan dapat memberikan informasi untuk investor dan manajemen 

perusahaan.  

3.  Bagi Operasional 

  Memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang 

akuntansi keuangan dan investasi untuk menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya, juga memberikan kontribusi untuk perusahaan dan investor agar 

menjadi lebih baik lagi dalam mengambil keputusan investasi, pendanaan dan 

kebijakan dividen agar nilai perusahaan menjadi lebih baik.  

1.5   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, penulis 

mengadakan penelitian dengan mengambil data sekunder yang berasal dari data 

Annual Report yang diakses dari situs resmi BEI www.idx.co.id. Adapun 

penelitian dilakukan dari bulan September 2013 sampai dengan selesai. 


