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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai saham 

(Karnadi,1993). Era globalisasi seperti saat ini, nilai pemegang saham akan 

meningkat apabila nilai perusahaan meningkat yang ditandai dengan tingkat 

pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham. Bagi perusahaan 

yang masih bersifat private atau belum go public, nilai perusahaan ditentukan 

oleh lembaga penilai atau apprisial company (Suharli 2006). Bagi perusahaan 

yang akan go public nilai perusahaan dapat diindikasikan dari jumlah variabel 

yang melekat pada perusahaan tersebut. Misalnya saja asset yang dimiliki 

perusahaan, keahlian manajemen mengelola perusahaan. 

 Pemilik perusahaan akan selalu menunjukkan kepada calon investor 

bahwa perusahaan mereka layak sebagai alternatif investasi. Jika pemilik 

perusahaan tidak mampu menunjukan sinyal yang baik tentang nilai 

perusahaan, nilai perusahaan akan berada di atas atau dibawah nilai yang 

sebenarnya. Sedangkan nilai perusahaan bagi perusahaan yang sudah go 

public, dapat ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran di bursa, 

yang tercermin dari listing price (Karnadi,1993). 

Perusahaan yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. 

Salah satunya, pandangan nilai perusahaan bagi pihak kreditur. Bagi pihak 

kreditur nilai perusahaan berkaitan dengan liquiditas perusahaan, yaitu 

perusahaan dinilai mampu atau tidaknya mengembalikan pinjaman yang 
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diberikan oleh pihak kreditur. Apabila nilai perusahaan tersirat tidak baik maka 

investor akan menilai perusahaan dengan nilai rendah. Nilai perusahaan yang 

telah go public dari harga saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut 

(Suharli, 2006). 

Terkadang perusahaan gagal dalam meningkatkan nilai perusahaan. Hal 

tersebut disebabkan ketika pihak manajemen bukan menjadi pemegang saham. 

Namun pemegang saham dipercayakan pengelolaannya kepada pihak lain, Para 

pemilik selalu mengharapkan pihak manajemen akan berjuang sekuat tenaga 

untuk meningkatkan nilai perusahaan, yang akhirnya meningkatkan nilai 

kemakmuran pemegang saham. Para pemegang saham membayar jasa 

profesional pihak manajemen untuk mengedepankan kepentingan pemegang 

saham. Yaitu kesejahteraan pemegang saham. Agency theory menyatakan 

berbeda, pihak manajemen bisa saja bertindak mengutamakan kepentingan 

dirinya (Jensen dan Meckling,1976). Oleh karena itu terjadilah konflik antara 

pemegang saham dan pihak manajemen. Ketidak berhasilan tersebut juga dapat 

dikarenakan tidak cermatnya pihak manajemen mengaplikasikan faktor-faktor 

yang dapat memaksimalisasi nilai perusahaan. Faktor-faktor tersebut dapat 

berupa faktor internal maupun faktor eksternal dari perusahaan. Menurut IBM 

dan Ratnawati (2002). Faktor eksternal yang dapat memaksimalisasi nilai 

perusahaan berupa tingkat bunga, fluktuasi nilai valas dan keadaan pasar 

modal. Namun nilai perusahaan juga dapat turun oleh faktor eksternal tersebut. 

Misalnya keadaan krisis ekonomi yang terjadi tahun 1999 yang lalu 

mengakibatkan tidak lakunya saham di bursa efek. Tidak lakunya saham 
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sebuah perusahaan dapat mengakibatkan turunnya nilai perusahaan bagi 

perusahaan yang telah go public. Nilai perusahaan dapat dinilai dengan 

permintaan terhadap perusahaan tersebut (Suharli 2006). Sedangkan faktor 

internal yang dapat memaksimalisasi nilai perusahaan berupa pembayaran 

pajak, ukuran perusahaan, pertumbuhan, keunikan, resiko keuangan, nilai 

aktiva yang digunakan profitabilitas, pembayaran deviden, non debt tax shield. 

Variabel-variabel dalam faktor internal tersebut dapat dikendalikan oleh 

perusahaan. 

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi nilai perusahaan. Salah satu  

berpengaruh terhadap nilai perusahaan yaitu profitabilitas 

(Hermuningsih,2013) dan (Mikhy dan Putu,2016). 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. 

Investasi merupakan tindakan untuk menanamkan dana yang dimiliki 

saat ini ke dalam bentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap dengan harapan 

untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang (Salim dan Moeljadi, 

2001:110). Kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan 

memberikan laba yang optimal yang digunakan kembali untuk kegiatan 

investasi atau dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. 

Kebijakan dividen merupakan   mengenai pembagian laba atau menahannya 

guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan (Weston dan Brigham, 
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1989:198). Dividen dapat digunakan untuk mengurangi agency problem dalam 

perusahaan (Shubiri et al., 2012). Kebijakan dividen akan berdampak terhadap 

besarnya laba ditahan perusahaan yang merupakan sumber pendanaan internal 

perusahaan yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan di masa 

yang akan datang (Uwigbe et al., 2012). 

Leverage berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam mencari dana 

untuk membiayai investasi dan menentukan komposisi sumber pendanaan 

(Kumar et al., 2012). Pendanaan perusahaan dapat dikelompokkan berdasarkan 

sumber dananya yaitu pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Efni dkk. 

(2011) menyatakan bahwa pendanaan internal merupakan pendanaan yang 

berasal dari dalam perusahaan berupa laba ditahan sedangkan pendanaan 

eksternal yaitu pendanaan hutang, ekuitas, dan hybrid securities. 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu hal yang juga perlu 

diperhatikan terutama bagi para investor dan juga kreditor. Perusahaan yang 

cenderung berukuran besar tentunya akan memiliki kekuatan yang lebih untuk 

mendapatkan dana dari kreditor (Sawir, 2004: 101). Ukuran suatu perusahaan 

dapat dilihat dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, 

semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka manajemen dapat 

lebih leluasa untuk mengendalikan dan menggunakan aset perusahaan dalam 

rangka meningkatkan nilai dari perusahaan yang dikelolanya. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menarik untuk meneliti 

“PENGARUH PROFITABILITAS, KEPUTUSAN INVESTASI, 
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LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN”. Untuk mengetahui bahwa nilai yang diberikan dari Nilai 

Perusahaan yang dimiliki perusahaan yang dipengaruhi oleh variabel diatas 

agar mendapatkan bukti empiris dan mengenai bagaimana Nilai Perusahaan itu 

terjadi terhadap perusahaan manufaktur. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tidak akan 

membahas terlalu jauh untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam 

penelitian ini. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada 

pengaruh profitabilitas, keputusan investasi, leverage dan ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2014. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan maalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah Keputusan Investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris 

tentang: 
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1. Untuk menguji apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2. Untuk menguji apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

3. Untuk menguji apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

4. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bidang Teoritis 

1) Penelitian ini dapat memberikan tambahan literatur mengenai faktor-

faktor yang memengaruhi Nilai perusahaan pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan di Indonesia.   

2) Sebagai salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian-penelitian di masa yang akan datang, khusunya penelitian-

penelitian akuntansi berbasis keuangan dan pasar modal. 

2. Bidang praktik 

1) Investor dapat menggunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

berinvestasi pada salah satu atau beberapa perusahaan yang memiliki 

kualitas nilai perusahaan yang baik.  
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2) Bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk sebaik mungkin 

menampilkan nilai perusahaan, agar dapat terlihat keunggulan 

kompetitifnya. 


