
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah perusahaan didirikan memiliki dua tujuan yaitu tujuan jangka pendek 

dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek perusahaan adalahmemperoleh 

laba, sedangkan tujuan jangka panjang perusahaan adalah meningkatkan nilai 

perusahaan. Perusahaan yang ingin mencapai tujuan jangka panjang tersebut akan 

mengambil beberapa keputusan berupa keputusan investasi, kebijakan dividen, serta 

keputusan pendanaan. Ketiga keputusan keuangan tersebut merupakan keputusan 

yang saling berkaitan satu sama lainnya serta mempengaruhi nilai perusahaan 

(Husnan dan Pudjiastuti, 2006). 

Keputusan yang menyangkut investasi akan menentukan sumber dan bentuk 

dana untuk pembiayaannya. Masalah yang harus dijawab dalam mendanai perusahaan 

adalah apakah sumber dana yang dipakai berasal dari internal atau eksternal 

perusahaan, besarnya hutang dan modalsendiri, dan bagaimana tipe hutang dan modal 

yang akan digunakan (Hasnawati, 2005) dalam Fenandar dan Surya. Sumber 

pendanaan dalam 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. 

Keputusan pendanaan merupakan dapat diartikan sebagai keputusan yang 

menyangkut struktur keuangan perusahaan. Struktur keuangan perusahaan merupakan 
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komposisi dari keputusan pendanaan yang meliputi hutang jangka pendek, hutang 

jangka panjang dan modal sendiri. Setiap perusahaan akan mengharapkan adanya 

struktur modal optimal, yaitu struktur modal yang dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan (Fenandar dan Raharja 2012). 

Selain keputusan investasi dan pendanaan, keputusan pembagian dividen 

merupakan suatu masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan. Dividen merupakan 

alasan bagi investor dalam menanamkan investasinya, dimana dividen merupakan 

pengembalian yang akan diterimanya atas investasinya dalam perusahaan. Para 

investor memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dengan 

mengharapkan pengembalian dalam bentuk dividen, 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 perumbuhan perusahaan disisi 

yang lainnya  (Wijaya dan Bandi, 2010) dalam Septia. 

Kebijakan dividen adalah keputusan mengenai apakah laba yang diperoleh 

perusahaanakan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau akan 

ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa yang akan 

datang. Apabila perusahaan membagikan dividen maka tingkat pertumbuhan akan 

berkurang. Disisi lain apabila perusahaan tidak membagikan dividen maka pasar akan 

memberikan sinyal negatif kepada prospek perusahaan (Sartono dan Prasentyana, 

2005) dalam Fenandar dan Raharja.  
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Profitabilitas adalah  kemampuan  perusahaan  memperoleh  laba. Laba 

diperoleh perusahaan berasal dari penjualan dan keputusan investasi yang dilakukan 

perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang bagus 

sehingga investor akan merespon positif dan harga saham akan meningkat. 

Nilai perusahaan yang dibentuk melalui nilai harga saham, dan sangat 

dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Keputusan investasi berhubungan 

langsug dengan perusahaan, diartikan bahwa keputusan investasi erat berkaitan 

dengan aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Keputusan investasi 

berkaitan dengan proses pemilihan satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai 

menguntungkan dari jumlah alternatif investasi yang tersedia bagi perusahaan. 

Keputusan investasi dapat mempengaruhi nilai perusahaan, karena dengan komposisi 

investasi yang baik akan dapat menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

tersebut (Sudana (2011). 

Untuk mencapai tujuan meningkatkan nilai perusahaan maka dibutuhkan lah 

seorang manajer yang mampu untuk mengambil keputusan keuanganyang tepat. 

Salah satu keputusan keuangan yang harus diambil oleh seorang manajer adalah 

keputusan investasi. keputusan investasi menyangkut tindakan mengeluarkan dana 

saat sekarang sehingga diharapkan mendapatkan arus kas di masa yang akan datang 

dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang dikeluarkan pada saat sekarang 

sehingga harapan perusahaan untuk selalu berkembang akan semakin terencana 

(Pujiati dan Widanar 2009). 
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Adapun fenomena yang berkaitan dengan nilai perusahaan salah satunya 

adalah yang terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) perusahaan tersebut 

diprediksi akan menurun pada 2018. Harga saham AISA yang berangsur turun sejak 

terjerat kasus hukum juga membuat analis tidak merekomendasikan saham ini untuk 

jangka panjang, berdasarkan laporan keuangan hingga kuartal  III 2017, pendapatan 

AISA turun 17,5% secara tahun ke tahun menjadi Rp 4,1 triliun. Penurunan juga 

terjadi pada laba bersih AISA sebesar 57% tahun ke tahun menjadi Rp176 miliar.  

Kinerja yang tak sesuai harapan ini masih akan berlanjut hingga tahun depan. 

Terlebih kini AISA semakin tertekan karena memiliki utang yang cukup besar. Pada 

April 2018, AISA sudah dibayangi utang yang akan jatuh tempo senilai Rp 900 

miliar. Salah satu usaha yang dilakukan oleh AISA untuk membayar utang dan 

memperkuat struktur keuangan adalah dengan mendivestasi segmen bisnis beras. 

Perseroan akan melepas 70% saham anak usahanya disegmen bisnis beras, yaitu PT 

Dunia Pangan. Perusahaan tersebut merupakan induk usaha PT Indo Beras Unggul 

yang beberapa waktu lalu terjerat kasus hukum. 

Tertulis taksiran nilai wajar PT Dunia Pangan mencapai Rp 3,58 triliun . 

Dengan melakukan divestasi ini manajemen AISA berharap mampu melunasi utang 

sebesar Rp 2,37 triliun secara bertahap. “oleh karena itu, kami berpendapat bahwa 

perusahaan mampu memiliki solvabilitas dan struktur neraca keuangan yang lebih 

baik lagi ke depannya. Divestasi bagus dilakukan untuk membayar utang. Namun, 

tetap kedepannya AISA membutuhkan dana kembali dengan cara berutang untuk 

menjalankan fokus bisnis yang baru dibidang makanan dan minuman. “Menjalankan 
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fokus bisnis yang baru membutuhkan dana baik untuk pemasaran yang lebih gencar 

dan memperbaiki brand TPS, Senin (4/12). Skandal yang menimpa AISA juga 

berimbas pada bisnis makanan dan minuman. Hal ini terlihat dari pendapatan AISA 

pada kuartal II yang menurun. 

Perusahaan ini belum memiliki proyeksi lebih lanjut mengenai AISA, karena 

masih menunggu rapat dengan bond holder yang akan AISA lakukan pada 5-7 

Desember 2017. Ada peluang AISA jika perusahaan berhasil mendapatkan kreditur 

yang bisa memberikan dana untuk mengembangkan bisnis makanan dan minuman. 

Peluang AISA, mereka harus gain trust para kreditur. Meski AISA berhasil 

membayar utang melalui divestasi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus AISA 

benahi selanjutnya. AISA masih harus memperbaiki struktur modal, fokus pada bisnis 

baru untuk menaikkan nilai perusahaan kembali, sementara itu kontribusi beras saat 

ini  hanya 5%. Untuk kedepan bisnis ini masih cukup berat. 

Bisnis makanan dan minuman yang termasuk dalam sektor konsumer cukup 

menarik di tahun depan. Sentimen yang mendukung adalah mendekati masa pemilu 

jumlah uang yang beredar meningkat dan bisa meningkatkan penjualan sektor 

konsumer. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga diprediksikan lebih tinggi. Belum 

ada angka pasti untuk proyeksi pendapatan dan laba AISA pada 2018. Pendapatan 

AISA akan turun di tahun 2018. Penurunan bisa lebih besar pada kuartal III yang 

sebesar 17,5% tahun ke tahun.  

Dari pernyataan diatas bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food mengalami 

penurunan nilai perusahaan yang disebabkan oleh hutang perusahaan tersebut  
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sehingga mempengaruhi kinerja keuangan dan lebihnya lagi analis mengatakan 

bahwa  saham perusahaan tersebut tidak direkomendasikan untuk jangka panjang, 

dalam kasus ini terlihat jelas bahwa nilai perusahaan adalah sesuatu yang perlu dijaga 

dan selalu ditingkatkan oleh pihak perusahaan, kareka jika nilai perusahaam turun 

maka akan banyak dampak-dampak negatif yang akan dihadapi oleh perusahaan 

tersebut. 

Telah dilakukan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel yang 

ada dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Debby Gabriella Eveline dan Lailatul 

Amanah (2017). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Eveline dan Amanah 2017), akan tetapi terdapat perbedaan, dalam 

penelitian ini yaitu dengan mengubah variabel modal intelektual menjadi 

Profitabilitas dan menggunakan periode pengamatan selama 5 tahun, yakni 2012-

2016 sehingga informasi yang didapatkan diharapkan menghasilkan pengujian 

penelitian yang lebih akurat. Pemilihan rasio profitabilitas ini didasarkan pada alasan 

bahwa rasio profitabilitas menunjukkan efektifitas atau kinerja perusahaan dalam 

menghasilakan tingkat keuntungan. Profitabilitas yang tinggi memberikan indikasi 

prospek perusahaan yang baik sehingga dapat memicu investor untuk ikut 

meningkatkan permintaan saham yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Dalam penelitian ini menggunkan perusahaan-perusahaan yang tergabung 

dalam industri Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub sektor Makanan 



 
 

7 

dan Minuman. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya membeli 

bahan baku, mengolah bahan baku kemudian menjualnya. Perusahaan manufaktur 

merupakan bidang usaha yang memiliki jumlah jenis usaha yang paling besar di BEI, 

sehingga diharapkan akan mendapatkan keragaman data untuk mendapatkan hasil 

yang akurat. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul : 

“Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan 

Dividen dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan” Pada Perusahaan 

Subsektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016”. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka di tarik perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah keputusan investasi berpengaruhterhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah keputusan pendanaan berpengaruhterhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah kebijakan dividen berpengaruhterhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

5. Apakah keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan 

profitabilitas berpengaruh Simultan terhadap nilai perusahaan? 

1.3 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk mendapatkan  bukti 

empiris mengenai: 

1. Untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi terhadap nilai 

perusahaan. 
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2. Untuk mengatahui pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai 

perushaan. 

3. Untuk mengetahui kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Untuk menegetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh keputsan invesatasi, keputusan pendanaan, 

kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

1.4 Manfaat penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak 

manajemen dalam mengambli keputusan investasi, keputusan pendanaan,  

kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Penelitian 

ini juga diharapkan menambah referensi dan dpat menjadi pilihan dalam 

menginvestasikan dana investor. 

2. Penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan oleh investor dalam 

mempertimbangkan pengambilan keputusan terkait investor. 

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, 

serta menjadi bahan referensi bagi mahasiswa atau pembaca lain yang 

berminat untuk membahas mengenai masalah tersebut. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut dan masing-masing bab 

dibagi lagi dalam beberapa sub bagian : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang 

masalah, perumausan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tentang telaah pustaka, keuntungan investasi 

dalam perspektif islam, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran penelitian, dan perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini berisikan tentang, populasi dan sampel, variabel 

penelitian dan defenisi operasional, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisis data dan pembahasan terhadap hasil 

pengumpulan data dan pengolahan data penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian yang 

akan datang. 

 

 

 

 


