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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam suatu perusahaan memiliki tujuan yaitu memaksimalkan nilai 

perusahaan, dimana dapat menarik para investor untuk dapat menananmkan 

modalnya di perusahaan tersebut.Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting 

bagi perusahaan untuk kemakmuran pemilik perusahaan.Nilai perusahaan yang 

tinggi mempengaruhi pada harga saham yang tinggi.Jika harga saham di sebuah 

perusahaan tinggi, maka kemakmuran pemegang saham semakin tinggi.Nilai 

perusahaan yang tinggi membuat pasar percaya terhadap kinerja perusahaan 

tersebut. Nilai perusahaan dapat diukur salah satunya dengan menggunakan 

market value yang didefinisikan pada harga saham akhir tahun (Chen et al, 2011 

dalam(Dramawan, 2015)). Nilai perusahaan adalah harga suatu perusahaan yang 

bersedia dibayar oleh investor apabila di jual (Suad Husnan,2005) 

dalam(Dramawan, 2015). 

Nilai perusahaan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, semakin baik kinerja 

perusahaan maka semakin tinggi harga saham dan akhirnya dapat meningkatkan 

nilai perusahaan.Para investor lebih tertarik dengan harga saham yang tinggi, dan 

biasanya para investor melihat kinerja perusahaan yang baik dari 
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perusahaan.Apabila kinerja perusahaan baik, maka para investor akan tertarik 

menanamkan modalnya sehingga investor mendapatkan return yang tinggi.  

Pada penelitian ini rasio yang digunakan adalah profitabilitas, yaitu Return On 

Equity(ROE). Pemilihan rasio profitabilitas, karena dapat menghitung laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan sedangkan pemilihan ROE, karena perhitungan 

menggunakan modal sendiri yang dihasilkan perusahaan.Jika laba yang 

dihasilkan perusahaan tinggi, maka nilai rasio profitabilitas juga tinggi sehingga 

kondisi keuangan perusahaan semakin baik.Profitabilitas adalah hasil akhir dari 

sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan (Brigham, 

2006). Perusahaanyang mampu menciptakan pendanaan internal yang dapat 

digunakan sebagai laba ditahan atau deviden adalah perusahaan yang 

menciptakan profit atau laba yang tinggi.  

Didalam perusahaan akan menghadapi 2 prospek bisnis dalam melakukan 

operasi perusahaan yaitu : risiko keuangan dan pertumbuhan penjualan. 

Perusahaan yang memiliki risiko tinggi adalah perusahaan yang memiliki 

tanggungan harus membayar hutang serta biaya bunga yang tinggi. Sedangkan 

pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu 

dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan dimasa yang akan datang 

(Barton et al,1989) dalam (Deitiana, 2011).Pertumbuhan penjualan diperbesar 

oleh leverage,yaitu mengenai besarnya pendapatan per saham perusahaan.Tingkat 

pertumbuhan penjualan dimasa yang akan datang adalah ukuran laba per lembar 
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saham yang dihasilkan dari pembiayaan hutang jangka panjang, saham preferen, 

dan modal pemegang saham. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.Dengan alasan karena saat ini negara Indonesia dalam 

perkembangan perekonomian sudah menuju kearah peningkatan.Hal ini 

dibuktikan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang menerima 

beberapa investasi dari negara asing yaitu negara Inggris dan Amerika Serikat di 

bidang transportasi.Dengan ini dapat diartikan para investor asing tertarik 

menanamkan modalnya di bidang sektor transportasi Indonesia.Investasi di 

bidang transportasi diyakini dapat memicu limpahan yang besar (spill over). 

Upaya dalam mengembangkan investasi di bidang transportasi, juga harus mampu 

menjawab tantangan yang berkaitan dalam bidang transportasi, antara lain: 

kemacetan dan ketersediaan transportasi publik.Dengan adanya para investor 

asing yang tertarik menanamkan modalnya di bidang transportasi Indonesia, 

menandakan bahwa perusahaan transportasi di Indonesia saat ini memiliki risiko 

keuangan yang kecil dan kinerja keuangan yang baik. 

Perekonomian Indonesia saat ini terus membaik berada di kuartal kedua 

5,18% dibanding tahun lalu 4,92%. Dengan kondisi tersebut peningkatan kinerja 

keuangan perusahaan di bidang transportasi untuk menghasilkan laba 

(profitabilitas) berpengaruh positif.Profitabilitas yang tinggiakan berdampak 

positif terhadap harga saham dan dapat meyakinkan para investor untuk 

berinvestasi membeli saham perusahaan transportasi.Harga saham adalah alat 
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ukur dari nilai perusahaan, semakin tinggi harga saham perusahaan maka nilai 

perusahaan transportasi juga semakin tinggi. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Risiko Keuangan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap 

Nilai perusahaan pada perusahaan Transportasiyang terdaftar di BEI pada periode 

2012-2015”. Penelitian ini membahas risiko keuangan, pertumbuhan penjualan, 

profitabilitas, dan nilai perusahaan secara terintegrasi.Penelitian ini dimaksudkan 

untuk memperoleh informasi yang komprehensif tentang pengaruh antar variabel 

tersebut.Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan di sektor jasa transportasi dalam mengelola risiko keuangan, 

profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan yang mempengaruhi nilai 

perusahaan.Penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada investor yang 

ingin melakukan investasi di bidang transportasi. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Risiko keuangan berpengaruhterhadap Nilai Perusahaan? 

2. Apakah Profitabilitas perusahaan berpengaruhterhadapa Nilai Perusahaan ? 

3. Apakah Pertumbuhan penjualan berpengaruhterhadap Nilai Perusahaan ? 
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1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Mengetahui pengaruh Risiko Keuangan terhadap nilai perusahaan.  

2. Mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

3. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap nilai perusahaan.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Bagi emiten dan manajemen  

Diharapkan dapat memberikan informasi sebagai dasar mengambil 

keputusan dalam meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan. 

2. Bagi para investor 

Diharapkan dapat memberikan informasi sebagai dasar mengambil 

keputusan investasi di pasar modal untuk memilih sahamdidalam 

perusahaan jasa transportasi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan dapat memberikan panduan dan bahan refrensi kepada Ilmu 

Manajemen Keuangan tentang Pengaruh Risiko Keuangan, Profitabilitas, 

dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Nilai Perusahaan bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

 


