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BABnI 

PENDAHULUAN 

I.1   LatarnBelakang  

Dewasa ini telahsbanyakxperusahaan-perusahaanxyang telah berdirimdi 

Indonesia. Baik itunperusahaannyang sudah besar maupun perusahaan yang masih 

kecil. Hal ini mengakibatkan persaingan antar perusahaan semakin menjadi ketat. 

Perusahaan-perusahaan yang bergerak diantar sektor pun salingnbersaingndalam 

persaingannuntukndapatnbertahanndannmenjadinyangnterbaik. Tak terkecuali 

disektor propertindannrealnestate. 

Salahnsatunsektormyangmsaat ini dapat dikatakan cukup berkembang 

adalahnsektornpropertindanmrealnestate. Halntersebut dibuktikan dengan semakin 

banyaknyaipembangunanisepertiirumahihunian,iapartemen,iperkantoran, dan lain-

lain. Perkembanganminiwjuga ditandai dengan tumbuhnyampengembang-

pengembangjbarujyang menunjukan terusjbertambahnya jumlahjperusahaanjpada 

setiapjtahunnya dibisnisuproperti dan realjestate ini. Bisnis disektor ini juga cukup 

menjanjikan mengingat besarnya jumlah penduduk  yang ada di Indonesia yang 

membutuhkan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. 

Padanumumnya,isemua perusahaan memilikimtargetmjangka pendek 

maupunntarget jangkanpanjang. Targetmjangkampendek perusahaan ialah 

mendapatkanmkeuntungan setinggi-tingginyamdengan sumbermdaya yangmada, 

sedangkanmjangka panjangmperusahaan ialah mengoptimalkan nilai perusahaan 

dan menjadikan para pemegang saham sejahtera. Nilaimperusahaan itu ialah 

kinerjamperusahaan yangmdilihat darimharga sahammyang dibentukmoleh 

permintaanndan penawarannyang dilakukan dimpasarmmodal. Jikaisemakinibesar 

harga pasarnsahamnya makaenilai perusahaaneakan tinggiejuga. Nilaieperusahaan 

yang digambarkan dengan Price Book to Value (PBV) untuknmengukur kinerja 

harga saham terhadapmnilai bukumsaham yangntinggimmenjadi keinginanmyang 

diidamkan oleh banyak pemegangmperusahaan, karenamPBVmyangntinggi akan 

meningkatkan kemakmuranmparampemegangmsaham. Namunmtetapimterdapat 
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hadanganmyang pastinya akanmbanyaknditemui dalamnupaya meningkatkaninilai 

perusahaannbaik itundari  internalnperusahaannmaupun dariieksternaliperusahaan. 

Salahmsatunfaktorneksternalnperusahaan yangmdapat mempengaruhnnilai 

perusahaannadalah tingkatninflasi. Inflasinitu ialah suatunkeadaan dimanansemua 

harga – harganmengalaminkenaikan secara menyeluruh. Setiap negara pasti 

pernah mengalami inflasi. Dampak dari besar rendah inflasi tergantung pada 

seberapa besarntingkat inflasi itunsendiri. Pada saatninflasi yangntinggi dan bisa 

berpotensi merugikanmperekonomian secara luas karena berdampak langsung 

terhadapnperusahaan menjadinbangkrut. Dengan otomatisnsaat inflasinyang 

tinggi dampaknyamakan membuatmjatuhnya harga sahammsuatumperusahaan. 

Sedangkanmpada inflasimyang sangatmrendahmbisa mengakibatkan lambannya 

pertumbuhannekonomimdan bisa membuatmpula hargamsaham yangmbergerak 

dengan lamban..  

Kemudian, salahmsatu faktorminternalnyangmdapat mempengaruhmnilai 

perusahaan adalahnkeputusanninvestasi. Keputusaniiniiberkaitanilangsungidengan 

kegiatanninvestasi yangidilakukaniolehiperusahaan. Melakukanikegiataniinvestasi 

merupakannkeputusdan tersulitnbagimmanajemennkarena keputusan ini mengenai 

penempatan sejumlah dana dengan jangka waktu tertentu yang sudah 

diperhitungkan untuk memperoleh return sehingga dapat menambah pendapatan 

perusahaan yang pada akhirnya akan memicu naiknya harga saham. Dengan 

begitu maka akanntercapaintujuannperusahaan yaitu memaksimukanikemakmuran 

pemegangnsaham yangndihasilkan dari kegiatanminvestasintersebut. 

Dalam penelitian ini faktormyang juga berasalmdariedalamnperusahaan 

adalah faktor keputusan pendanaan yang merupakan keputusan dimana perusahan 

mendanai aset-asetnya untuk menjalakan kegiatan perusahaan. Untuk menjalakan 

kegiatan tersebut, ada beberapa sumber dana atau modal yang dapat diperoleh 

oleh perusahaan yaitu dari internal maupun eksternal. Perusahaan harus bisa 

menentukan komposisi yang tepat antara penggunanaan modal sendiri maupun 

dari hutang. Keputusan pendanaan denganmmempertimbangkanmhal yang tepat 

akanmmenjadiminformasi yangmpositifmbagiminvestor sehinggammencerminkan 

perusahaan ini layak untuk diinvestasikan. 
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Berikut peneliti menyajikan data kinerja perusahaan di sektornproperty 

dannrealnestatensebagainberikut.  

Tabel 1 Data Inflasi, PER, DER, dan PBV 

Perusahaan di SubnSektornProperti danmReal Estatenyang  TerdaftarndinBEI 

No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun Inflasi Naik/Turun PER Naik/Turun DER Naik/Turun PBV Naik/Turun 

1 APLN 

2015 0.0335 

 

13.95 

 

1.85 

 

0.8 

 2016 0.0302 0.0033 7.46 -6.49 1.64 -0.21 0.45 0.35 

2017 0.0361 0.0059 5.97 -1.49 1.58 -0.06 0.4 -0.05 

2018 0.0313 0.0048 7.15 1.18 1.46 -0.12 0.25 -0.15 

2 ASRI 

2015 0.0335 

 

80.78 

 

1.81 

 

1.11 

 2016 0.0302 0.0033 7.86 -72.9 1.72 -0.09 0.94 -0.17 

2017 0.0361 0.0059 4.7 -3.16 1.45 -0.27 0.84 -0.1 

2018 0.0313 0.0048 7.2 2.5 1.28 -0.17 0.67 -0.17 

3 BAPA 

2015 0.0335 

 

73.63 

 

0.78 

 

0.33 

 2016 0.0302 0.0033 167.3 93.67 0.73 -0.05 0.32 -0.03 

2017 0.0361 0.0059 5.39 -161.91 0.6 -0.13 0.51 0.19 

2018 0.0313 0.0048 14.33 8.94 0.44 -0.16 0.58 0.01 

4 BCIP 

2015 0.0335 

 

108.7 

 

1.52 

 

4.69 

 2016 0.0302 0.0033 3.07 -105.63 1.22 -0.3 0.52 -4.17 

2017 0.0361 0.0059 5.39 2.32 1.3 0.07 0.49 -0.03 

2018 0.0313 0.0048 2.01 -3.38 1.06 -0.24 0.31 -0.18 

5 EMDE 

2015 0.0335 

 

32.95 

 

0.59 

 

0.98 

 2016 0.0302 0.0033 10.88 -26.7 0.96 -0.43 0.68 -0.3 

2017 0.0361 0.0059 19.96 9.08 1.42 0.46 1.22 0.54 

2018 0.0313 0.0048 135.29 115.33 1.6 0.18 1.07 -0.15 

Sumber: dari ww.idx.co.id dan www.bps.go.id 

Pada tabel 1 diatas terdapat perusahaan BAPA, , EMDE, yang memiliki 

fenomena dimana ketika inflasi mengalami kenaikan yang diikuti kenaikan PBV 

juga, serta APLN, ASRI, BAPA, BCIP, EMDE yang mana inflasi turun dikuti 

PBV turun. Hal ini bertentangan dengan penelitian dari Celmia (2018) yang 

menunjukan menunjukan faktor ekternal yang didalamnya terdapatitingkatninflasi 

berpengaruhmsignifikan terhadapmNilaimPerusahaan serta teori dari Fahmi (2015 

hlm 61) yaitu inflasi merupakan kondisi 
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dimanaeharga barangemengalamibkenaikan danbnilai matauuangmmengalami 

penurunan.  Namun fenomena yangnberasal dari table didukung oleh Agustina 

(2015) menyatakanmbahwa saatminflasi mengalamimpeningkatan makamtidak 

berpengaruhesignifikan terhadapenilai perusahaan. 

Berdasarkan dari tabel 1 menunjukan perusahaan APLN, EMDE, 

mengalami fenomena PER naik dan PBV turun. Hal itu berbeda menurut 

penelitiannyang dilakukaneoleh Rahmane(2015) dan Pertiwi (2016) menyatakan 

bahwankeputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan serta teori dari 

Fahmi (2014, hlm. 3) menyatakan bahwa “Investasindapat didefinisikannsebagai 

bentuk pengelolan gunanmemberikan keuntunganidengan caraimenempatkan dana 

tersebutmpada alokasimyang diperkirakan memberikan tambahanmkeuntungan.” 

Namun fenomena dari table tersebut sejalan dengan yangndilakukan olehiAchmad 

dan Amanahm(2014) dan Fauziah (2018) bahwamkeputusanminvestasi tidak 

berpengaruhesignifikan terhadapenilai perusahaan. 

Berdasarkan tabel 1 perusahaan APLN, BCIP,memiliki fenomena DER 

naik dan PBV turun serta perusahaan ASRI, BCIP, mengalami DER turun dan 

PBV turun. Hal itu bertentangan dengan penelitian dari Setyo Utami (2018) dan 

Amanda Putri (2017) serta teori dari Sudana (2015 hlm 145) semakin banyaknya 

utang jangka panjang yang digunakan, makainilaiiperusahaan akanimeningkat dan 

biayammodal perusahaanmakanmturun. Namun fenomena dari tablemtersebut 

didukungmolehnhasil penelitianedari Fauziah (2018) bahwa keputusan pendanaan 

tidaknberpengaruh terhadapnnilaieperusahaan. 

 Berdasarkanegapedan fenomenamdiatas berkaitanmdenganmfaktor-faktor 

yang memengaruhimnilainperusahean, maka penulisnakan melakukanmpenelitian 

denganbjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi, Keputusan Investasi dan Keputusan 

Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Properti dan Real 

Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

I.2  PerumusanbMasalah 

Berdasarkanmpada latarmbelakangmmasalah yangmtelahmdiuraikan,nmaka 

perumusanemasalah dalamnpenelitian ininadalah sebagainberikut: 
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a. ApakahnTingkat Inflasi berpengaruheterhadap NilaimPerusahaanmpada 

subnsektor propertindan realmestatemyangmterdaftar dimbursamefek 

Indonesia. 

b. ApakahmKeputusan Investasimberpengaruh terhadapmNilainPerusahaan 

padaesub sektormpropertindan real estatenyangnterdaftar dimbursanefek 

Indonesia. 

c. ApakahmKeputusan Pendenaannberpengaruheterhadap NilainPerusahaan 

padaesubnsektor propertimdan realnestate yangnterdaftar dimbursanefek 

Indonesia. 

1.3  TujuannPenelitian 

Sesuaimdenganmperumusan masalahmdinatas, makamtujuan penelitianwini 

adalah: 

a. Untukmmengetahuimpengaruh Tingkat Inflasi terhadapiNilaiiPerusehaan 

pada subnsektor propertimdanbreal estatebyang terdaftarmdi BursabEfek 

Indonesia. 

b. Untukmmengetahuimpengaruh Keputusan Investasi terhadapmNilai 

Perusahaan pada sub sektorepropertiedan realnestate yangeterdaftarndi 

BursanEfeknIndonesia. 

c. Untukmmengetahuimpengaruh Keputusan Pendanaan terhadapmNilai 

Perusahaanepada sub sektormpropertimdan realeestate yangnterdaftarndi 

BursanEfeknIndonesia. 

1.4  ManfaatnHasilnPenelitian 

Berdasarkanmtujuan penelitianmyang telahmdikemukakan di atas, maka 

penelitianmini diharapkanmdapatnmemberikan manfaatnkepada berbagainpihak, 

antaranlain:  

a. ManfaatnTeoritis  

Sebagai sumber pengetahuan dan referensi dalam penelitian berikutnya 

dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang keuangan dan 

teori-teori yang berhubungan dengan NilaijPerusahaan. 

 

 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA



    6 
 

b. ManfaatnPraktisi 

1) BagibInvestor 

Hasilbpenelitian inindapat memberikanninformasi bagi 

investorbsebagai bahanbpertimbangan dalammmengambil keputusan 

untuk melakukanbinvestasi. 

 

2) BagibPerusahaan 

Hasilmpenelitian ini diharapkanmdapat digunakanmsebagai pertimbangan dan 

perhitungan bagi perusahaan dalambpengambilan keputusanbuntuk 

meningkatkanenilai perusahaanjdimasa mendatang. 
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