
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tujuan didirikannya suatu perusahaan tidak hanya untuk 

memaksimalkan laba tetapi juga mengoptimalkan nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan merupakan hal penting bagi seorang manajer maupun seorang 

investor. Bagi seorang manajer nilai perusahaan merupakan tolak ukur atas 

prestasi kinerja yang telah dicapainya. Jika seorang manajer mampu untuk 

meningkatkan nilai perusahaan maka manajer tersebut telah menunjukkan 

kinerja yang baik bagi perusahaan. Selain itu, secara tidak langsung manajer 

telah mampu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pemegang saham. 

Sedangkan bagi investor peningkatan nilai perusahaan merupakan persepsi 

yang baik terhadap perusahaan. Dan jika seorang investor memiliki sudut 

pandang yang baik terhadap perusahaan, maka investor akan tertarik untuk 

berinvestasi sehingga membuat harga saham perusahaan mengalami 

peningkatan (Setiani, 2013). 

Nilai perusahaan mencerminkan aset yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja 

perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. 

Semakin tinggi nilai perusahaan maka kinerja perusahaan tersebut akan 

semakin baik. Dengan kinerja perusahaan yang baik akan menarik 

banyaknyainvestor dan pada akhirnya akan meningkatkan harga saham 
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perusahaan tersebut dan akan berdampak pula pada meningkatnya nilai 

perusahaan. 

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), perusahaan pengembang perkotaan 

berbasis ekonomi industri kuat meraih Forbes Award 2015 dari kategori Best 

of The Best Award 2015. Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Meow 

Chong Loh menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan atas usaha dan 

kerjasama tim Lippo Cikarang yang diupayakan selama ini untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Indikator penting dalam penilaian masuk 

dalam daftar Best of The Best terlihat antara lain dari rata-rata return of equity 

(ROE) selama 5 tahun, pertumbuhan penjualan dan laba per saham dalam 3 

tahun terakhir (http://inilah.com/2015).Ditahun yang sama PT. Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) mengalami peningkatan pesat nilai 

perusahaan yang mencapai Rp 300,4 triliun. Dimana angka ini menunjukkan 

bahwa nilai perusahaan TLKM paling besar dari pesaing lainnya yang 

termasuk dalam emiten sektor telekomunikasi (http://okezone.com/2015). 

Kasus berbeda terjadi pada PT Bumi Resources Tbk, karena 

perusahaan ini mengalami merosotnya nilai saham sehingga membuat 

kapitalisasi pasar atau nilai perusahaan pada tahun 2014 tinggal Rp 2,8 triliun 

dengan harga saham ada dikisaran Rp 79 per lembar. Hal ini terjadi akibat 

saham BUMI tidak dapat bangkit setelah terjadinya krisis finansial global pada 

tahun 2008 yang lalu. Akibat penurunan harga saham BUMI ini banyak 

investor yang mengalami kerugian (https://finance.detik.com/2014). 
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Nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari suatu ekuitas perusahaan 

ditambah nilai pasar hutang. Nilai perusahaan dapat dinilai dari harga 

sahamnya yang stabil dan mengalami kenaikan dalam jangka panjang. 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, 2005). 

Salah satu cara mengukur nilai perusahaan adalah dengan rasio Price 

to Book Value (PBV). PBV merupakan perbandingan yang didapat antara 

hargasaham dengan nilai buku dari saham perusahaan tersebut. Dengan 

menggunakanrasio PBV, calon investor bisa mengetahui perusahaan yang nilai 

sahamnya undervalued atau overvalued. Nilai sahamdikatakan undervalued 

ketika nilai PBV berada dibawah 1, dan overvalued ketikanilai PBV berada 

diatas 1. 

Pada penelitian ini, perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Kompas 

100 digunakan sebagai objek penelitian karena Indeks Kompas 100 merupakan 

suatu indeks saham yang terdiri dari 100 saham perusahaan yang tercatat yang 

dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan 

kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Review dan penggantian saham 

dilakukan setiap 6 bulan. Indeks Kompas 100 diterbitkan secara resmi oleh 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) bekerjasama dengan koran Kompas pada hari Jum’at 

tanggal 10 Agustus 2007.  

Saham-saham yang terpilih dalam indeks kompas 100 ini selain 

memiliki likuiditas yang tinggi, serta nilai kapitalisasi pasar yang besar, juga 
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merupakan saham-saham yang memiliki fundamental dan kinerja yang baik. 

Saham-saham yang termasuk dalam Kompas 100 diperkirakan mewakili 

sekitar 70-80% dari total Rp 1.582 Triliun nilai kapitalisasi pasar seluruh 

saham yang tercatat di BEI, maka dengan demikian investor dapat melihat 

kecenderungan arah pergerakan indeks dengan mengamati pergerakan indeks 

kompas 100. 

Kriteria Pemilihan Saham Indeks Komps 100 antara lain 

mempertimbangkan hal-hal berikut: 

1. Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan. 

2. Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume dan frekuensi 

transaksi. 

3. Jumlah hari perdagangan di pasar reguler. 

4. Kapitalisasi pasar pada periode tertentu. 

5. Sebagai saringan terakhir, BEI juga mengevaluasi dan mempertimbangkan 

faktor-faktor fundamental dan pola perdagangan. 

6. BEI memiliki tanggungjawab penuh dalam pelaksanaan pemilihan saham-

saham yang masuk dalam daftar indeks ini, dimana keputusan akan diambil 

dengan mempertimbangkan kepentingan investor maupun stakeholders 

lainnya. 
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Gambar I.1 
Pergerakan Indeks Saham Kompas 100 

per tahun dari tahun 2011-2015 
 

 

 
Sumber : investing.com (data diolah) 2017 

Gambar 1.1 menunjukkan pergerakan indeks saham kompas 100 per 

tahun pada tahun 2011 sampai 2015. Indeks saham pada tahun 2011 berada 

pada posisi 791,09 pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012 mengalami 

penurunan pada posisi 692,63. Pada tahun 2013 pergerakan indeks saham 

kompas 100 mengalami peningkatan yang tinggi pada posisi 961,33 dan 

mengalami penurunan pada posisi 866,04 pada tahun 2014. Dan mengalami 

peningkatan pada tahun 2015 ke posisi 1.038,49. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu : 

keputusan pendanaan, profitabilitas, keputusan investasi, manajemen laba, 

pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan. Beberapa faktor tersebut 

memiliki hubungan dan pengaruh terhadap nilai perusahaan yang tidak 

konsisten.  
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Kebijakan dividen adalah persentase laba yang dibayarkan kepada 

para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai, penjagaan stabilitas dividen 

dari waktu ke waktu, pembagian dividen saham, dan pembelian kembali 

saham. Menurut Brigham dan Houston (2001: 66) kebijakan dividen adalah 

keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan 

kembali di dalam perusahaan. Rasio pembayaran dividen (dividend payout 

ratio), ikut menentukan besarnya jumlah laba yang ditahan perusahaan harus 

dievaluasi dalam kerangka tujuan pemaksimalan kekayaan pemegang saham. 

Kebijakan dividen optimal (optimal dividend policy) perusahaan adalah 

kebijakan yang menciptakan keseimbangan di antara dividen saat ini dan 

pertumbuhan di masa mendatang yang memaksimumkan harga saham 

(Brigham dan Houston, 2001). 

Keputusan investasi adalah kebijakan terpenting dari dua kebijakan 

lain dalam manajemen keuangan, yaitu kebijakan pendanaan dan kebijakan 

dividen. Investasi modal sebagai aspek utama kebijakan manajemen keuangan 

karena investasi merupakan bentuk alokasi modal yang realisasinya harus 

menghasilkan manfaat atau keuntungan dimasa yang akan datang. Keuntungan 

yang tinggi disertai dengan risiko yang bisa dikelola, diharapkan akan 

menaikkan nilai perusahaan, yang berarti menaikkan kemakmuran pemegang 

saham (Hidayat, 2010 dalam Gustiandika, 2014). 

Struktur modal menunjukkan perbandingan jumlah hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri yang digunakan oleh suatu perusahaan.  Struktur 

modal yang optimal dapat didefinisikan sebagai suatu struktur modal yang 
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dapat memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham, atau 

memaksimumkan nilai perusahaan, atau harga saham perusahan. Menurut 

Brigham dan Houston (2001), struktur modal yang optimal adalah struktur 

modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian 

sehingga memaksimumkan harga saham. 

Selain dari ketiga faktor diatas, terdapat faktor lain yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan (firm size). Ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total 

aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan, dan rata-rata total aktiva. Dalam 

penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aktiva. 

Semakin besar ukuran perusahaan, maka ada kecenderungan lebih banyak para 

investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Kondisi tersebut menjadi 

penyebab naiknya harga saham perusahaan. Peningkatan harga saham 

perusahaan akan dapat memacu pada peningkatan harga saham di pasar modal 

dan menyebabkan nilai perusahaan meningkat. Sehingga dapat disimpulkan 

semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi nilai perusahaan. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor 

internal yang mempengaruhi nilai perusahaan. Dari penelitian yang dilakukan 

oleh Febrianti (2012) dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan pada industri pertambangan di bursa efek 

indonesia diketahui bahwa ukuran perusahaan (firm size) dan pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan 
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struktur aktiva, profitabilitas, likuiditas dan leverage tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Abdillah (2013) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh 

kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas dan keputusan investasi 

terhadap nilai perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2013 menyatakan 

bahwa kebijakan hutang, profitabilitas, dan keputusan investasi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan dividen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Gunawan (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh struktur 

modal, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, manajemen 

laba dan good corporate governance terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2010-2014 

menyatakan bahwa struktur modal dan profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, manajemen laba dan good corporate governance tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Wijaya (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh keputusan 

investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan.Kusumajaya (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh 

struktur modal dan pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas dan nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur di BEI. Hasil penelitian memberikan 
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bukti empiris bahwa struktur modal berpengaruh positif  dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Pidna Sari (2015) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh 

kebijakan pendanaan dan laba ditahan terhadap nilai perusahaan dengan set 

kesempatan investasi sebagai variabel mediasi (studi pada perusahaan LQ-45 

yang terdaftar di BEI periode 2009-2013). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kebijakan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan retained earnings berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Investment opportunity set mampu memediasi pengaruh kebijakan 

pendanaan dan retained earnings terhadap nilai perusahaan.  

Suryani (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan 

perusahaan dan struktur modal terhadap nilai perusahaan (studi kasus 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2010-2013) 

menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan  terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Senata (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan yang tercatat pada Indeks LQ-45 

Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten terjadi dari beberapa 

hasil penelitian terdahulu pada variabel kebijakan dividen, firm size, keputusan 

investasi, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan, sehingga peneliti ingin 
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meneliti lebih lanjut pengaruh kebijakan dividen, firm size, keputusan investasi, 

dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Senata 

(2016) yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan 

Yang Tercatat Pada Indeks LQ-45 Bursa Efek Indonesia” periode tahun 

penelitian 2009-2011. Pada penelitan yang dilakukan oleh Senata (2016) 

didapatkan hasil bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen merupakan suatu betuk kebijakan 

dimana suatu perusahaan mampu menetapkan proporsi laba yang diterima 

perusahaan untuk kemudian dibayarkan kepada investor sesuai dengan jumlah 

saham yang dimiliki. Pemegang saham lebih menyukai keuntungan perusahaan 

dibagikan  dalam bentuk dividen dan semakin besar dividen yang dibayarkan 

perusahaan kepada pemegang saham, maka dapat meningkatkan nilai 

perusahaan (Wijaya, 2010). Oleh karena itu, peneliti ingin menggunakan 

variabel kebijakan dividen untuk diteliti kembali.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Senata 

(2016) yaitu terdapat pada variabel independen, objek penelitian dan periode 

penelitian. Penelitian ini juga menambahkan 3 variabel independen yaitu firm 

size, keputusan investasi, dan struktur modal. Pemilihan variabel firm size, 

karena firm size (ukuran perusahaan) merupakan skala besar maupun kecilnyaa 

suatu perusahaan. semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan kondisi 

perusahaan yang stabil, sehingga dapat menarik investor untuk memiliki saham 

perusahaan tersebut. Oleh karena permintaan saham yang tinggi akan 
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meningkatkan nilai perusahaan. Variabel yang ditambahkan selanjutnya adalah 

keputusan investasi. Fama (1978; dalam Hasnawati, 2005) berpendapat bahwa 

nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. Keputusan 

investasi merupakan faktor penting dalam fungsi keuangan perusahaan, 

semakin tinggi minat investor dalam berinvestasi pada keputusan investasi 

tersebut maka berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Dan variabel 

yang terakhir ditambahkan adalah struktur modal. Struktur modal adalah 

perbandingan antara total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) dengan 

modal sendiri. Oleh karena itu, struktur modal dapat diukur dengan debt to 

equity ratio (DER). Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya dengan modal sendiri. Semakin besar rasio ini 

menunjukkan bahwa semakin besar struktur modal yang berasal dari utang 

digunakan untuk mendanai ekuitas yang ada, seperti yang dikemukakan oleh 

Warren et al. (2004;dalam Kusumajaya, 2011) bahwa semakin kecil rasio 

DER, semakin baik kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan dalam 

kondisi yang buruk. Rasio DER yang kecil menujukkan bahwa perusahaan 

masih mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur.  

Perbedaan selanjutnya yaitu pada periode penelitian, penelitian ini 

dilakukan selama periode 2011 sampai dengan 2015, sedangkan periode 

penelitian Senata (2016) adalah selama periode 2009 sampai dengan 2011. Dan 

terakhir terdapat perbedaan pada objek penelitian. Objek penelitian yang 

dilakukan Senata (2016) adalah perusahaan yang tercatat pada Indeks LQ-45. 
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Sedangkan objek pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks 

Kompas 100. 

Dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

peneliti ingin melakukan penelitian guna mengetahui hasil yang sebenarnya 

terjadi dengan data yang relevan dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Kebijakan Dividen, Firm Size, Keputusan Investasi, dan Struktur Modal 

Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks 

Kompas 100 Tahun 2011-2015”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, peneliti mencoba meneliti dengan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 

tahun 2011-2015 ? 

2. Apakah firm size berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 tahun 2011-

2015 ? 

3. Apakah keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 

tahun 2011-2015 ? 
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4. Apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 

tahun 2011-2015 ? 

5. Apakah kebijakan dividen, firm size, keputusan investasi dan struktur 

modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 

tahun 2011-2015? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan tentunya memiliki tujuan. Adapun yang 

menjadi tujuan dari  penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 

tahun 2011-2015. 

2. Untuk menganalisis pengaruh firm size terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 tahun 2011-2015. 

3. Untuk menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 

tahun 2011-2015. 

4. Untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 

tahun 2011-2015. 
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5. Untuk menganalisis pengaruh simultan dari kebijakan dividen, firm 

size, keputusan investasi dan struktur modal  terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 tahun 2011-

2015. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berarti, dan 

menjadi referensi tambahan serta sebagai literatur untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Calon investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan 

kepada para calon investor yang ingin menanamkan modal dalam 

bentuk saham ke perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel. 

c. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi 

bagi para pemegang kepentingan untuk dijadikan masukan, pedoman 

pengambilan keputusan atas kebijakan akuntansi yang digunakan. 

 

d. Pemegang Saham 

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada para 

pemegang saham perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel 
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dalam mengambil keputusan terkait saham yang telah dikontribusikan 

kepada perusahaan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi tentang hal-hal 

yang akan dibahas dalam setiap bab sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan beberapa teori mengenai pengertian 

pasar modal, nilai perusahaan, struktur modal, kebijakan 

dividen, firm size, keputusan investasi dan agency theory, serta 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, kerangka 

pemikiranserta hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan variabel penelitian dan definisi 

operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data yang akan 

digunakan dalam penelitian. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis 

data dan interpretasi hasil. Deskripsi objek penelitian membahas 

secara umum objek penelitian. Analisis data menitikberatkan 

pada hasil olahan data dan interpretasi hasil menguraikan hasil 

analisis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.  

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat penulis 

berdasarkan uraian dari hasil analisis dalam bab sebelumnya 

serta saran-saran yang dianggap perlu untuk dijadikan sebagai 

bahan masukan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan. 

 

 

 

 

 

 


