
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran politik para pemegang saham. Pemegang saham, 

kreditor dan manajer adalah pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan 

dan perspektif berkenaan dengan perusahaan. Pemegang saham akan cenderung 

memaksimalkan nilai saham dan memaksa manajer untuk bertindak sesuai dengan 

kepentingan mereka melalui pengawasan yang mereka lakukan. Kreditor di sisi 

lain cenderung akan berusaha melindungi dana yang sudah mereka investasikan 

dalam perusahaan dengan jaminan dan kebijakan pengawasan yang ketat pula. 

Manajer juga memiliki dorongan untuk mengejar kepentingan pribadi mereka. 

Bahkan tidak tertutup kemungkinan para manajer melakukan investasi walaupun 

investasi tersebut tidak dapat memaksimalkan nilai pemegang saham  

(Arie Afzal, 2012). 

 

Menurut Hasnawati (2005), 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 tujuan perusahaan yang selanjutnya akan 

meningkatkan kemakmuran pemegang saham.  

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 dengan tingkat risiko tertentu. Keuntungan yang 

tinggi disertai dengan risiko yang bisa dikelola, diharapkan akan menaikkan nilai 

perusahaan, yang berarti menaikkan kemakmuran pemegang saham. 

 

Keputusan pendanaan adalah kebijakan manajemen keuangan untuk mendapatkan 

dana (baik dari pasar uang maupun pasar modal). Setelah mendapatkan dana, 

manajemen keuangan akan menginvestasikan dana yang diperoleh ke dalam 

perusahaan.Keputusan pendanaan didefinisikan sebagai keputusan yang 

menyangkut komposisi pendanaan yang dipilih oleh perusahaan                    

(Hasnawati, 2005) 

 

Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan berapa banyak 

dividen yang harus dibagikan kepada pemegang saham. Bagi perusahaan, 

kebijakan dividen sangat penting karena menyangkut besar kecilnya keuntungan 

yang dibagikan perusahaan (Handayani, 2010).  

 



Dalam kebijakan dividen manajer keuangan akan dihadapkan pada keputusan 

penggunaan keuntungan yang diperoleh akan dibagikan dalam bentuk dividen 

atau ditahan untuk keperluan tambahan investasi atau kombinasi keduanya 

(Yuniningsih, 2002) 

 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Bandi Anas Wibawa (2010) tentang 

pengaruh Price Earning Ratio (PER), Earning Per Share (EPS), dan Dividend 

Payout Ratio(DPR) terhadap nilai perusahaan dari hasil uji signifikansi F- Test. 

Nilai F menunjukan nilai sebesar 56,384 dengan signifikansi sebesar 0.000. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

dan kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil 

analisis regresi berganda menunjukkan tingkat signifikansi keputusan investasi 

berada pada angka 0,044. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai yang ditetapkan, 

yaitu α = 0,05, maka Ha1 terdukung. Hasil pengujian secara individual 

menunjukkan tingkat signifikansi keputusan pendanaan berada pada angka 0,000. 

Nilai tersebut lebih kecil dari nilai yang ditetapkan, yaitu α = 0,05, maka Ha2 

terdukung. Hasil pengujian individual menunjukkan tingkat signifikansi kebijakan 

dividen berada pada angka 0,0090. Nilai tersebut lebih besar dari nilai yang 

ditetapkan, yaitu α = 0,05, maka Ha3 tidak terdukung. Maka dapat disimpulkan 

dari hasil uji individual bahwa keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kebijakan dividen 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

 

Alasan dipilihnya perusahaan manufaktur sebagai populasi karena industri 

manufaktur mempunyai karakteristik padat modal, dan merupakan sektor 



ekonomi yang paling banyak menyerap dana dari masyarakat, memegang peranan 

penting dalam pertumbuhan ekonomi dan dianggap sebagai sektor pemimpin 

(leading sector) bagi sektor lainnya. Selain itu, industri manufaktur merupakan 

kategori perusahaan di BEI yang mempunyai peluang untuk tumbuh dan 

berkembang dengan pesat karena potensi pasarnya dari tahun ke tahun makin 

berkembang seiring dengan tingkat kebutuhan penduduk Indonesia. Berkaitan 

dengan kondisi di atas maka perusahaan manufaktur sangat menarik untuk diteliti 

(Kuswantari, 2010). 

 

Menurut Anggraeni (2010) di Indonesia perusahaan industri barang konsumsi 

makanan dan minuman semakin lama semakin meningkat jumlahnya karena 

barang konsumsi makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan primer 

manusia selain pakaian dan tempat tinggal, maka dari itu perusahaan industri 

barang konsumsi makanan dan minuman merupakan peluang usaha yang 

mempunyai prospek yang baik. 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana 

pengaruh keputusan , keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul : 

“PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, 

DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN  

MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI”. 

 

 



1.2 Permasalahan 

1.2.1 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

Apakah keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

 

Untuk lebih memusatkan penelitian ini pada pokok permasalahan, maka perlu 

ditetapkan batasan penelitian, yaitu : 

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri makanan 

dan minuman yang terdaftar di BEI dan telah mempublikasikan laporan 

tahunan secara terus-menerus dari tahun 2007 sampai tahun 2011. 

2. Laporan keuangan disajikan dalam rupiah 

3. Laporan keuangan diterbitkan per 31 Desember  

4. Keputusan keuangan yang digunaka dalam penelitian adalah keputusan 

investasi dengan proksi Price Earning Ratio, Keputusan Pendanaan dengan 

proksi Debt To equity Ratio. Kebijakan Dividen dengan proksi Dividen 

Payout Ratio. 

5. Sampel penelitian hanya pada perusahaan yang mengumumkan pembayaran 

Dividend Payout Ratio berturut-turut pada tahun 2007 – 2011. 

 

 



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan ingin memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 

a. Bagi Akademis 

Hasil dari peneltian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu 

akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan nilai perusahaan. 

b. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya keputusan 

investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen dalam menilai 

perusahaan. 

c. Bagi Investor 

Dapat memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek 

yang perlu diperhitungkan dalam melakukan investasi. 

 


