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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Perekonomian global saat ini secara tidak langsung berimbas bagi 

perekonomian di Indonesia. Keadaan politik dalam negeri juga mempengaruhi 

perekonomian di Indonesia. Perekonomian saat ini telah menciptakan suatu 

persaingan yang ketat antar perusahaan dalam negeri. Tercapainya sebuah misi 

membuat persaingan setiap perusahaan dengan meningkatkan kemampuannya. 

Tujuan utama perusahaan yang berorientasi pada laba salah satunya dapat 

meningkatkan nilai perusahaan serta mensejahterakan pemilik perusahaan atau 

pemegang saham (Rudangga, 2016). 

 Satu perusahaan dan perusahaan lainnya memiliki visi yang berbeda beda. 

Beberapa perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba yang sebesar 

besarnya, ada pula perusahaan yang mempunyai tujuan meningkatkan 

kesejahteraan para pemegang saham untuk dalam perusahaan tersebut. Di zaman 

globalisasi seperti saat ini, persaingan dan perkembangan dibidang bisnis sudah 

semakin berat baik, dilihat dari berbagai aspek baik segi kemajuan teknologi, 

pengetahuan yang semakin berkembang maupun mudahnya dalam mendapatkan 

informasi yang kita butuhkan (Kurniawati, 2018). 

 Pada dasarnya setiap perusahaan pasti memiliki tujuan. Tujuan tersebut 

dapat dikategorikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam 

jangka pendek, perusahaan bertujuan memaksimalkan laba saat ini, sedangkan 
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dalam jangka panjang bertujuan mengoptimalkan nilai perusahaan itu sendiri 

(Setiawati dan Lim, 2018). 

 Tujuan suatu perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. Dengan 

mengoptimalkan nilai perusahaan adalah langkah yang tepat sebagai misi dari suatu 

perusahaan karena dengan mengoptimalkan nilai perusahaan berarti meningkatkan 

nilai sekarang dari seluruh laba yang akan diterima oleh pemegang saham dimasa 

depan (Prasetyorini, 2013). 

Dalam jangka panjang tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan dapat dilihat dari harga sahamnya. Harga saham di 

pasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan penawaran 

investor, sehingga harga saham merupakan fair price yang dapat dijadikan sebagai 

proksi nilai perusahaan. Mengoptimalkan nilai perusahaan dapat diraih melalui 

pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana suatu keputusan keuangan yang 

diambil akan berpengaruh terhadap keputusan keuangan lainnya dan memberikan 

dampak pada nilai perusahaan (Nelwan dan Tulung, 2018). 

 Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi 

akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan dapat 

menggambarkan keadaan perusahaan. Persepsi investor pada tingkat keberhasilan 

perusahaan dicerminkan melalui nilai perusahaan. Investor yang berinvestasi dana 

mereka di pasar modal tidak hanya memiliki tujuan jangka pendek, tetapi juga 

memperoleh pendapatan jangka panjang (Sudiani dan Darmayanti, 2016). 

 Fenomena nilai perusahaan di Indonesia terutama dalam sektor manufaktur 

menunjukan penurunan ditahun 2017. Fenomena nilai perusahaan di Indonesia 
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terutama dalam sektor perusahaan manufaktur menunjukan kenaikan dan 

penurunan yang terjadi disetiap tahun. Dikutip dari Liputan6.com (01 Feb 

2019.Pukul 15.00 WIB). Pada tahun 2018 perusahaan manufaktur mengalami 

pertumbuhan dengan kenaikan profitabilitas sebesar 4,07% dibanding profitabilitas  

tahun 2017. Namun pada industri manufaktur skala sedang dan besar yang 

tergolong turun dalam mencapai tingkat profitabilitas dibandingkan perusahaan 

sektor lain sehingga mempengaruhi laba perusahaan dan berakibat pada nilai 

perusahaan manufaktur. Terjadinya penurunan ini disebabkan oleh perang dagang 

antara Amerika Serikat dan China. Selain itu, ekspor barang produksi Indonesia 

juga melemah terhadap negara- negara lain diluar negara tersebut. Pada tahun 2017 

kenaikan produksi manufaktur yang meliputi industri kulit, barang dari kulit dan 

alas kaki mengalami kenaikan sebesar 18,78%.  

 Selain itu pengaruh fluktuasi nilai inflasi menjadi 3,2 % dari 2,82%  juga 

menjadi faktor penyebab kenaikan dan penurunan profitabilitas pada perusahaan 

maufaktur dalam kurun waktu 2 tahun memberikan pengaruh terhadap laba 

perusahaan dan juga nilai perusahaan dimata calon investor. Perubahan nilai inflasi 

akan menunjukan penurunan beberapa rasio keuangan pada semua perusahaan 

manufaktur hingga nilai leverage cukup signifikan mengalami perubahan dan 

berujung pada besarnya nilai perubahan profitabilitas.  

 Profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan, sebab besar kecilnya profitabilitas yang dihasilkan suatu perusahaan 

dapat memengaruhi nilai perusahaan. Rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan selama periode tertentu adalah 
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Profitabilitas.  Prospek perusahaan yang baik menunjukan profitabilitas yang tinggi, 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan diminati 

sahamnya oleh investor sehingga investor akan merespon positif dan nilai 

perusahaan akan meningkat (Nuryani dkk, 2016). 

 Profitabilitas diprediksi mampu mempengaruhi nilai perusahaan. 

Profitabilitas akan menunjukan perbandingan pendapatan dan kemampuan 

perusahaaan dalam memperoleh laba diberbagai tingkat operasi, sehingga rasio ini 

akan menggambarkan efektifitas dan pencapaian manajemen secara menyeluruh. 

Apabila perusahaan tidak sanggup menghasilkan profitabilitas yang cukup, maka 

perusahaan tersebut tidak akan sanggup untuk mempertahankan kegiatan usahanya. 

Oleh sebab itu, perusahaan harus mencari sumber dana yang berasal dari luar 

perusahaan untuk menpertahankan kegiatan usahanya (Sutama dan Lisa, 2018). 

 Dalam keadaan yang profitable, suatu perusahaan dapat melangsungkan 

aktivitas operasinya. Keuntungan menjadi hal penting bagi perusahaan untuk 

menarik modal dari luar. Investor lebih berminat dengan saham perusahaan yang 

memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Sehingga, dengan demikian 

profitabilitas dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Mardiyati dkk, 2012). 

Penelitian yang dilakukan Ayem dan Nugroho (2016) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan 

penelitian yang dilakukan Lubis dan Dewi (2017) menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Rahayu dan Asandimitra (2014) menyatakan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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 Besar kecilnya leverage juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

Leverage dapat diartikan sebagai perhitungan dari sebuah risiko pada suatu 

perusahaan. Artinya risiko investasi yang besar menunjukan leverage yang semakin 

besar yang semakin. Perusahaan yang memiliki rasio leverage yang rendah maka 

memiliki rasio leverage yang lebih kecil (Prasetyorini, 2013). Leverage merupakan 

modal yang berasal dari luar perusahaan, dan pada saatnya nanti harus 

dikembalikan (Nuryani dkk, 2016). Penelitian yang dilakukan Dj dkk (2012) 

leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mandey dkk (2017) menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Novari dan Lestari (2016) menyatakan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan Penelitian yang dilakukan oleh Antoro dan 

Hermuningsih (2018) leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

 Kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban jangka pendeknya dengan 

menggunakan aset lancar yang dimilikinya disebut likuiditas (Anzlina  dan Rustam, 

2013). Likuiditas dapat diproksikan dengan current ratio atau rasio lancar. Tingkat 

likuiditas tinggi yang dimiliki perusahaan mengindikasikan peluang bertumbuhnya 

perusahaan cenderung tinggi. Semakin tinggi tingkat harapan kreditur dalam 

memberikan dananya, maka akan semakin likuid perusahaan,sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dimata kreditur maupun calon investor (Chasanah, 

2018). Penelitian yang dilakukan oleh Sianipar (2015) menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan  
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Dunanti (2017) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Chasanah (2018) menyatakan 

bahwa CR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 Rasio aktivitas digunakan untuk menghitung efektivitas perusahaan dalam 

menjalankan dana yang dimiliki. Laba dan arus kas perusahaan dapat dipengaruhi 

oleh aktivitas perusahaan yang efektif dan efisien , dan nantinya akan menambah 

nilai perusahaan (Anzlina dan Rustam, 2013). Aktivitas diproksikan dengan TATO 

(Total Asset Turnover). Penelitian yang dilakukan Sianipar dkk (2015) bahwa 

aktivitas perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan Anzlina dan Rustam (2013) menyatakan bahwa Total assets turnover 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 Kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen dapat mencerminkan 

nilai perusahaan. Apabila dividen yang dibayarkan tinggi, maka harga saham  tinggi 

yang berpengaruh pada nilai perusahaan  Susanti, (2010) dalam Ayem dan Nugroho 

(2016). Tujuan utama para investor adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

dengan menginginkan pengembalian dalam bentuk dividen maupun capital gain, 

sedangkan perusahaan menginginkan kemajuan secara terus menerus untuk 

menjaga kelangsungan hidupnya dan juga memberikan kesejahteraan kepada para 

pemegang sahamnya, maka kebijakan dividen penting untuk memenuhi harapan 

pemegang saham terhadap dividen dengan tidak menghambat kemajuan perusahaan 

di sisi lain (Nelwan, dan Tulung ,2018). Penelitian yang dilakukan Ayem dan 

Nugroho (2016) menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan 
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Dewi (2017) menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pamungkas dan Puspaningsih (2011) bahwa kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 Keputusan investasi adalah kebijakan lain yang berhubungan dengan nilai 

perusahaan. Melakukan kegiatan investasi merupakan keputusan tersulit bagi 

manajemen perusahaan karena akan mempengaruhi nilai perusahaan (Ayem dan 

Nugroho,2016). Keputusan investasi merupakan faktor penting dalam fungsi 

keuangan perusahaan, karena untuk mencapai tujuan perusahaan dapat dicapai 

melalui kegiatan investasi perusahaan.Investasi modal merupakan salah satu aspek 

utama dalam keputusan investasi selain penentuan komposisi aset (Nuryani dkk, 

2016). Keputusan investasi tergantung sepenuhnya kepada investor sebagai pribadi 

yang bebas. Investasi mempunyai risiko yang tinggi karena memiliki sifat yang 

sangat sensitif akan peralihan yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri, 

yaitu perubahan dalam bidang politik, ekonomi, moneter, undang-undang atau 

peraturan maupun perubahan yang terjadi dalam industri dan dalam perusahaan itu 

sendiri (Setiono dan Susetyo, 2017). Keputusan investasi dalam penelitian ini 

diukur dengan investasi dalam aset tetap di neraca laporan keuangan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Ayem dan Nugroho (2016) menyatakan bahwa keputusan 

investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Nuryani dkk (2016) bahwa keputusan investasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap variabel nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang 
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dilakukan Rinnaya dkk,(2016)  keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan.  

 Perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah menggunakan 

tahun pada 5 tahun terakhir yakni tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 serta 

perubahan perhitungan yang semula dengan Tobins’q berubah menjadi Price to 

Book Value dan juga perhitungan leverage yang semula dihitung dengan Debt 

Equity Ratio menjadi Debt Asset Ratio, dan Price Earning Ratio berubah menjadi 

Fixed Asset Total Asset serta penelitian ini menguji secara bersama pengaruh rasio-

rasio keuangan, kebijakan dividen serta keputusan investasi terhadap nilai 

perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada faktor profitabilitas, 

leverage, likuiditas, aktivitas, kebijakan dividen dan  keputusan investasi terhadap 

nilai perusahaan, sebab faktor tersebut memiliki peran penting dalam perusahaan 

yang dapat berpengaruh dimata calon investor yang memperhatikan nilai 

perusahaan terutama dalam sisi laba dan prospek perusahaan dimasa depan sebagai 

penentu untuk menanamkan modal kepada perusahaan. 

 Berdasarkan adanya perbedaaan hasil penelitian terdahulu serta latar 

belakang yang dijabarkan diatas, Maka skripsi ini mengambil judul “Pengaruh 

Rasio Keuangan, Kebijakan Dividen, dan Keputusan investasi Terhadap Nilai 

Perusahaan.” 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan pada 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1 Apakah rasio profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan? 

2 Apakah rasio leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan? 

3 Apakah rasio likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan? 

4 Apakah rasio aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan? 

5 Apakah kebijakan dividen yang diproksikan dengan Dividen Payout Ratio 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan? 

6 Apakah keputusan investasi yang diproksikan dengan Fixed Asset Total 

Asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh rasio profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan. 

2 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh rasio leverage terhadap nilai 

perusahaan.  

3 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh rasio likuiditas terhadap nilai 

perusahaan.  
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4 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh rasio aktivitas terhadap nilai 

perusahaan.  

5 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. 

6 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap 

nilai perusahaan.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang 

pengaruh rasio profitabilitas, leverage, likuiditas, aktivitas, kebijakan 

dividen dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. 

b.   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

penelitian berikutnya berkenaan dengan pengaruh rasio profitabilitas, 

leverage, likuiditas, aktivitas, kebijakan dividen dan keputusan investasi 

terhadap nilai perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi calon Investor, sebagai acuan didalam berinvestasi. 

b. Bagi Penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal 

akuntansi keuangan dan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh 

selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek 

kehidupan di masyarakat. 
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c. Bagi Universitas, referensi dalam penelitian di masa yang akan datang. 

1.5. Kerangka Pikir Penelitian 
 Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 Nilai perusahaan berperan penting jika nilai perusahaan tinggi maka 

kemakmuran pemegang saham akan terjamin. Penelitian ini menganalisis pengaruh 

rasio profitabilitas, leverage, likuiditas, aktivitas, kebijakan dividen dan keputusan 

investasi terhadap nilai perusahaan. Apabila semakin tinggi profitabilitas maka 

semakin tinggi nilai perusahaan. Jika semakin tinggi leverage maka semakin tinggi 

risiko investasi perusahaan. Begitu juga dengan likuiditas, jika likuiditas 

perusahaan tinggi maka nilai perusahaan juga akan tinggi. Kemudian aktivitas, 
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apabila aktivitas tinggi diikuti dengan tingginya nilai perusahaan. Apabila 

kebijakan dividen tinggi maka nilai perusahaan juga tinggi. Jika keputusan investasi 

tinggi maka keputusan yang menyangkut pengalokasian dana perusahaan semakin 

baik dan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini disajikan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang uraian tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang uraian teoritik variabel penelitian. 

Pengembangan hipotesis disertai beberapa penelitian terdahulu yang 

mendukung penelitian ini dalam mengembangkan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang uraian populasi,sampel,jenis, sumber data, 

definisi serta pengukuran variabel dan juga teknik analisis data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisi tentang uraian analisa yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang ada. 

BAB V PENUTUP 
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Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan dari penelitian dan saran 

yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. 
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