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1.1 Latar Belakang 

Tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah mengoptimalkan nilai perusahaan 

(Wahyudi dan Pawestri, 2006). Nilai perusahaan akan tercantum dari harga 

sahamnya (Fama, 1978; Wright dan Ferruis, 1997). Harga saham di pasar modal 

terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan penawaran investor, 

sehingga harga saham merupakan fair price yang dapat dijadikan sebagai proksi 

nilai perusahaan (Hasnawati, 2005a dan 2005b). 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.  

Investasi modal merupakan salah satu aspek utama dalam keputusan 

investasi selain penentuan komposisi aktiva. Keputusan pengalokasian modal ke 

dalam 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 dimasa 

yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan 

sebagai indikator nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Keputusan yang 

menyangkut investasi akan menentukan sumber dan bentuk dana untuk 
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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). 

Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Dengan 

baiknya nilai perusahaan maka perusahaan akan dipandang baik oleh para calon 

investor, demikian pula sebaliknya nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan 

kinerja perusahaan yang baik. Salah satunya, pandangan nilai perusahaan bagi 

pihak kreditur. Bagi pihak kreditur nilai perusahaan berkaitan dengan liquiditas 

perusahaan, yaitu perusahaan dinilai mampu atau tidaknya mengembalikan 

pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur. Apabila nilai perusahaan tersirat tidak 

baik maka investor akan menilai perusahaan dengan nilai rendah. Nilai perusahaan 

yang telah go public dari harga saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut 

(Suharli, 2006). 

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. Dividen yang diterima pada saat ini akan 
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mempunyai nilai yang lebih tinggi dari pada capital gain yang akan diterima dimasa 

yang akan datang, sehingga investor yang tidak bersedia berspekulasi akan lebih 

menyukai dividen daripada capital gain (Prihantoro, 2003). 

Keputusan untuk memilih sumber pendanaan merupakan keputusan bidang 

keuangan yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan 

mempunyai efek yang langsung terhadap posisi keuangan perusahaan. Suatu 

perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak baik, di mana mempunyai 

hutang yang sangat besar akan memberikan beban berat kepada perusahaan yang 

bersangkutan (Riyanto, 2001;333). 

Menurut Laster (1999) nilai perusahaan dapat didefinisikan dari harga 

sahamnya. Utomo (2000) menyatakan bahwa nilai pasar suatu saham dapat 

dipergunakan sebagai tolak ukur nilai perusahaan yang sebenarnya. Nilai pasar atau 

sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar 

saham (Christiawan dan Tarigan, 2007). Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham 

perusahaan dijual di pasar saham. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula 

nilai perusahaan. Nilai saham yang tinggi menjadi harapan para pemegang saham, 

sebab dengan nilai saham yang tinggi menggambarkan keuangan yang tinggi bagi 

pemegang saham. 

Nilai saham yang tinggi menggambarkan nilai perusahaan yang tinggi. 

Untuk mewujudkan tujuan ini, para pemegang saham menyerahkan pengelolaannya 

kepada seorang manajer. Ketika penyerahan manajer terjadi, konflik kepentingan 

nilai terjadi. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham sering 
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disebut konflik keagenan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Rachmawati dan 

Triatmoko, 2007). 

Menurut Hasnawati (2005a), fenomena yang terjadi di Bursa Efek Indonesia 

menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang diproksi melalui nilai pasar saham 

mengalami perubahan meskipun tidak ada kebijakan keuangan yang dilakukan 

perusahaan. Nilai perusahaan berubah lebih disebabkan oleh informasi lain seperti 

situasi sosial dan politik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

2. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

3. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

4. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka tujuan 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan agar dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan serta sebagai pertimbangan emiten untuk 

mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen di masa 

yang akan datang. 

2. Manfaat bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan 

teori mengenai keputusan investasi, keputusan pendanaan, kinerja keuangan, 

kebijakan dividen yang diterapkan pada suatu perusahaan serta pengaruhnya 

terhadap nilai perusahaan. 

3. Bagi penelitian yang akan datang 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana dibidang 

keuangan sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai nilai 

perusahaan pada masa yang akan datang. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian 

terdahulu peneliti hanya menggunakan tiga variabel independen yakni Keputusan 

Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen. Sedangkan dalam 

penelitian sekarang peneliti menggunakan empat variabel independen yakni dengan 

menambahkan Kinerja Keuangan. 

 


