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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lesunya perekonomian global dan dampak dari pelemahan nilai

tukar rupiah tidak hanya terhadap dollar AS tetapi juga dampak terhadap

dollar Singapura, Australia dan Euro, berdampak kepada perekonomian

indonesia. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat, diproyeksikan

akan berpengaruh pada perkembangan pasar properti di Indonesia. Apalagi,

dengan adanya aturan Loan to Value dan pengetatan KPR oleh Bank

Indonesia, sehingga menguji sektor properti. (Medanbisnisdaily, 17 Okt

2013). kebijakan uang yang ketat menyebabkan perusahaan mengalami

krisis likuidasi (Efni dkk, 2011).

Pelemahan rupiah terhadap US$ akhir-akhir ini tidak dapat

terhindarkan lagi akan menyebabkan naiknya biaya-biaya material utama

konstruksi baik yang datangnya dari luar negeri (impor) maupun material

industri lokal. (RealestateIndonesia, Okt 2013). Biaya-biaya material utama

konstruksi akan mengurangi laba dikarnakan pengeluaran yang lebih besar.

Hal ini tentunya akan mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin pada

harga sahamnya.

Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan

maksimal atau laba yang sebesar-besarnya, memakmurkan pemilik

perusahaan atau para pemilik saham dan memaksimalkan nilai perusahaan
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yang tercermin pada harga sahamnya. Hanya saja penekanan yang ingin

dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan

yang lainnya. Nilai perusahaan dapat menunjukan nilai aset yang dimiliki

perusahaan seperti surat-surat berharga. Saham merupakan salah satu surat

berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan tinggi rendahnya nilai saham

banyak dipengaruhi oleh emiten (Martono dan Agus Harjito, 2005:2-3).

Harga saham di pasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan

antara permintaan dan penawaran investor, sehingga harga sahamnya

merupakan fair price yang dapat dijadikan sebagai proksi nilai perusahaan

(Hasnawati, 2005b). Harga saham sebagai representasi dari nilai perusahaan

tidak hanya ditentukan oleh faktor internal perusahaan, tetapi juga oleh

faktor eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan dan faktor eksternal

perusahaan merupakan faktor yang sering dipakai sebagai dasar oleh para

investor di pasar modal untuk mengambil keputusan  investasinya.

(Sudiyatno, 2010)

Menurut Hasnawati (2005a) dalam Wijaya dan Wibawa (2010),

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.

Menurut Wijaya dan Wibawa (2010) Keputusan investasi

merupakan keputusan yang mencerminkan kesempatan investasi di masa
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yang akan datang. Apabila perusahaannya mampu memaksimumkan

kemampuannya melalui investasi dalam menghasilkan laba sesuai dengan

jumlah dana yang terikat, maka dapat mengningkatkan nilai perusahaan.

Keputusan investasi sangat penting dilakukan bagi kelangsungan

hidup perusahaan yang diharapkan memperoleh penerimaan-penerimaan

yang dihasilkan oleh investasi yang dapat menutup biaya-biaya yang

dikeluarkan. Penerimaan investasi yang akan diterima berasal dari proyeksi

keuntungan atas investasi tersebut (Martono dan Agus Harjito, 2005:138).

Keputusan pendanaan ini berkaitan dengan keputusan perusahaan

dalam mencari dana untuk membiayai investasi dan menentukan komposisi

sumber pendanaan. Pendanaan perusahaan dapat dikelompokkan

berdasarkan sumber dananya yaitu pendanaan internal dan pendanaan

ekternal.  Pendanaan internal berasal dari dalam perusahaan yaitu dari laba

ditahan sedangkan pendapatan eksternal yaitu pendanaan hutang (debt

financing), ekuitas (equity financing) dan hybrid securities. (Efni dkk, 2011)

Miler dan Modligliani (MM) 1958 mengatakan dengan adanya pajak

penghasilan perusahaan, hutang dapat menghemat pajak yang dibayar.

Karena hutang menimbulkan pembayaran bunga yang mengurangi jumlah

penghasilan yang terkena pajak. Namun dengan memperhitungkan biaya

faktor biaya financial distress yang sering di sebut tax savings-financial

costs trade-off theory. Secara umum MM mengajarkan: (1) berhutang

sejumlah tertentu itu baik, (2) berhutang terlalu banyak tidak baik dan (3)

jumlah hutang yang optimal untuk setiap perusahaan (Atmaja, 2003:8-9)
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Kebijakan yang harus diperhatikan dalam mengoptimalkan nilai

perusahaan adalah kebijakan dividen dimana 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. Deviden yang

diterima pada saat ini akan mempunyai nilai yang lebih tinggi dari pada

capital gain yang akan diterima di masa yang akan datang, sehingga

investor yang tidak bersedia berspekulasi akan lebih menyukai dividen

daripada capital gain. (Harmono, 2009)

Manajer perusahaan memiliki tugas dan kewajiban untuk membuat

suatu keputusan dan kebijakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk

memenuhi harapan investor tersebut, manajer keuangan berusaha

memaksimumkan kesejahteraan investor dengan cara membuat berbagai

keputusan dan kebijakan keuangan yaitu keputusan investasi, keputusan

pendanaan dan kebijakan deviden. Ketiga keputusan keuangan perlu

dilakukan karena keputusan tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang

lain dan dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Haruman, 2007) dalam

Amnah dan Gunawan (2011).
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Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijaya dan

Wibawa (2010), mengatakan bahwa keputusan investasi, keputusan

pendanaan, dan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai

perusahaan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model

penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel keputusan

investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil

dari penelitian Afzal dan Rohman (2009) keputusan investasi dan keputusan

pendanaan berpengaruh positif. Sedangkan kebijakan dividen berpengaruh

negatif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Amnah dan Gunawan (2011)

menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai

perusahaan, keputusan pendanaan dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh

terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan dividen berpengaruh negatif

terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan

sutrisno (2010) mengatakan variabel tingkat bunga berpengaruh secara

signifikan terhadap nilai perusahaan.

Faktor ekonomi makro (eksternal) yang ditambahkan untuk variabel

independen dalam penelitian ini adalah inflasi dan tingkat suku bunga.

Krisis ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya inflasi, suku bunga

umum, kurs, dan menurunnya pertumbuhan  ekonomi membuat kegiatan

investasi menurun. Kondisi ini secara langsung akan mempengaruhi

perilaku pemodal dalam melakukan keputusan investasi di pasar modal. Hal
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ini menjadi tantangan dan tugas berat manajer untuk mempertahankan

perusahaan agar tetap eksis melalui kebijakan-kebijakan yang dapat

mempertahankan atau  bahkan meningkatkan kinerja perusahaan dan harga

pasar saham perusahaan di pasar modal, sehingga nilai perusahaan

meningkat, Sudiyatno (2010).

Laju  inflasi  yang  tinggi  akan  mendorong kenaikan harga bahan

baku dan meningkatkan berbagai biaya operasi perusahaan, menyebabkan

harga jual  barang  meningkat  dan  menurunkan  daya  beli masyarakat,

sehingga pemerintah menaikkan Tingkat suku bunga agar masyarakat

menabung dengan tujuan menstabilkan ekonomi Sofiani (2009).

Suku bunga yang berlaku di Indonesia adalah suku bunga Bank

Indonesia (SBI) selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Akan

tetapi, setelah Suku bunga dikendalikan oleh Bank Indonesia, maka

fluktuasi suku bunga sudah terkendali Noerirawan (2012).

Tingkat suku bunga yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap

harga saham. Karena dengan kenaikan tingkat suku bunga akan

meningkatkan beban bunga kredit dan menurunkan laba bersih. Penurunan

laba bersih akan mengakibatkan laba persaham juga menurun dan akhirnya

akan berakibat turunnya harga saham di pasar. Sehingga menyebabkan para

investor menarik investasinya pada saham dan memindahkannya pada

investasi berupa tabungan ataupun deposito. Sebaliknya, penurunan tingkat

suku bunga akan menaikkan harga saham di pasar dan laba bersih per

saham, sehingga mendorong harga saham meningkat. Dengan demikian
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akan mempengaruhi nilai perusahaan. Harga saham di proksikan sebagai

nilai perusahaan Samsul (2006) dalam Noerirawan (2012)

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel

independen yaitu tingkat suku bunga dan tingkat inflasi, jumlah sampel,

periode pengamatan, objek penelitian dan kondisi ekonomi yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan rasio PER (price earning ratio), DER (debt to

equity ration), DPR (devidend Payout ration), rata-rata tingkat inflasi, rata-

rata tingkat suku bunga BI dari januari-desember dalam persentase dan PBV

(price book value). Secara teoritis,  suatu perusahaan dikatakan mempunyai

nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat

tercermin dari harga sahamnya. Apabila nilai sahamnya tinggi bisa

dikatakan nilai perusahaannya juga baik. Adanya hasil yang tidak konsisten

dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh keputusan keuangan terhadap

nilai perusahaan menyebabkan isu tersebut menjadi penting untuk diteliti.

Maka penulis mengajukan judul “Pengaruh Keputusan Investasi,

Keputusan Pendanaan, Kebijakan Deviden, Inflasi Dan Tingkat Suku

Bunga Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Property Dan Real

Estate Yang Terdaftar Di BEI”.
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1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah

pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keputusan investasi berpengaruh dan signifikan terhadap nilai

perusahaan pada sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI?

2. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh dan signifikan terhadap nilai

perusahaan pada sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI?

3. Apakah kebijakan dividen berpengaruh dan signifikan terhadap nilai

perusahaan pada sektor property dan real estate yang terdaftar BEI?

4. Apakah inflasi berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan

pada sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI?

5. Apakah tingkat suku bunga dan signifikan berpengaruh terhadap nilai

perusahaan pada sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui apakah keputusan investasi berpengaruh dan

signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor property dan real estate

yang terdaftar di BEI.

2) Untuk mengetahui apakah keputusan pendanaan berpengaruh dan

signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor property dan real estate

yang terdaftar di BEI.

3) Utuk mengetahui apakah kebijakan dividen berpengaruh dan signifikan

terhadap nilai perusahaan pada sektor property dan real estate yang

terdaftar di BEI.
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4) Utuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh dan signifikan terhadap

nilai perusahaan pada sektor property dan real estate yang terdaftar di

BEI.

5) Utuk mengetahui apakah tingkat suku bunga dan signifikan berpengaruh

terhadap nilai perusahaan pada sektor property dan real estate yang

terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi :

1. Bagi perusahaan diharapkan memberikan sumbangan pemikiran pada

Manajemen investasi dalam menentukan keputusan serta strategi

keuangan.

2. Bagi calon investor diharapkan dapat memberikan masukkan mengenai

prospek perusahaan sebelum calon investor menginvestasikan modalnya

pada perusahaan serta diharapkan dapat memberikan informasi dalam

menilai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR
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