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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1.  Latar Belakang 

Perusahaan memiliki tujuan memaksimalkan nilai saham. Saham ini 

dipandang oleh investor sebagai salah satu instrumen investasi yang mampu 

memberikan keuntungan yang menarik bagi investor, namun investor juga 

melakukan pengamatan terhadap kondisi perusahaan, apakah perusahaan dalam 

kondisi yang baik atau buruk. Dalam hal ini penting bagi pihak manajemen 

perusahaan untuk selalu menjaga kondisi perusahaan selalu baik agar investor 

yang sudah berinvestasi pada perusahaan tidak menjual sahamnya dan para calon 

investor yang akan menanamkan modalnya bisa tertarik kepada perusahaan. 

Kondisi perusahaan tercermin dari seberapa baiknya nilai perusahaan, 

semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin baik kondisi perusahaan. 

Menurut Brigham & Gapenski (1996) nilai perusahaan sangat penting karena 

dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran 

pemegang saham. Kemakmuran pemegang saham sebagai cerminan dari 

seberapa baik perusahaan dalam hal keputusan investasi, aktivitas pendanaan, 

dan manajeman aset. Maka dari itu penting bagi pihak manajemen perusahaan 

untuk selalu menjaga nilai perusahaan dan memberikan sinyal yang baik kepada 

para investor, nilai perusahaan yang meningkat semakin membuat para investor 

percaya akan berinvestasi pada perusahaan tersebut. 
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Menurut Hermuningsih (2013) Nilai perusahaan yang tinggi menjadi 

keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukan 

kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan 

perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan 

cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing), dan manajemen asset. 

Manajemen perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui kinerja 

keuangan perusahaan yang terdiri dari 4 rasio keuangan yaitu likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Analisis rasio juga menghubungkan 

unsur-unsur rencana dan perhitungan laba rugi sehingga dapat menilai 

efektivitas dan efesiensi perusahaan. Rasio keuangan dirancang untuk 

membantu mengevaluasi laporan keuangan perusahaan dan menunjukkan 

kekuatan atau kelemahan keuangan perusahaan Brigham & Daves (2002). Posisi 

keuangan perusahaan inilah yang dijadikan patokan untuk mengetahui nilai 

perusahaan. Rasio keuangan lebih berarti jika digunakan untuk perbandingan 

antara satu perusahaan dengan perusahaan lain Lasher (2005). 

Selain itu manajemen perusahaan juga perlu memperhatikan kebijakan 

dividen, dengan adanya dividen yang rutin dibagikan oleh perusahaan kepada 

para pemegang saham maka akan membuat mereka percaya dan memotivasi 

investor yang belum bergabung untuk menanamkan modalnya kedalam 

perusahaan. Dalam penelitian ini nilai perusahaan diukur dengan proksi Price to 

Book Value (PBV). Menurut Sari (2013) PBV merupakan salah satu rasio 

keuangan yang cukup representatif untuk melihat penciptaan nilai oleh suatu 

perusahaan. Rasio PBV menggunakan harga pasar saham perusahaan yang 
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mencerminkan penilaian investor keseluruhan atas setiap ekuitas yang dimiliki 

perusahaan. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai perusahaan 

diantaranya adalah kinerja perusahaan yang dilihat dari rasio-rasio keuangan 

perusahaan seperti likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas, aktivitas, dan rasio 

kebijakan dividen 

Hasil penelitian terdahulu menyatakan hasil yang berbeda terkait faktor-

faktor yang mempengaruh nilai perusahaan. Pengaruh likuiditas terhadap nilai 

perusahaan, dalam penelitian ini diukur dengan proksi Current Ratio (CR), hasil 

penelitian dari Jantana (2015) dan Yunita (2015) menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Menurut Jantana (2015) 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau 

membayarkan dividen kepada para pemegang saham tepat pada waktunya. 

Pembayaran dividen yang tepat pada waktunya diperlukan ketersediaan dana 

dalam hal ini adalah kas yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil penelitian lainnya 

dari Nurhayati (2013) dan Sianipar (2015) menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Menurut Sianipar (2015) jumlah 

aset lancar yang tinggi tidak menjamin perusahaan dapat membayar hutang 

lancar pada saat jatuh tempo karena distribusi aset lancar berada pada piutang 

pembiayaan, piutang usaha, dan persediaan yang memungkinkan sulit untuk 

ditagih atau dikonversi menjadi kas.  

Sedangkan penelitian lain dari Selain likuiditas yang mempengaruhi nilai 

perusahaan ada solvabilitas yang mempengaruhi nilai saham. Dalam penelitian 
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ini solvabilitas diukur dengan proksi Debt to Equity Ratio (DER), hasil 

penelitian dari Utami (2017) dan Yunita (2015) menyatakan bahwa solvabilitas 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Menurut Yunita (2015) semakin 

tinggi perusahaan berhutang, maka nilai perusahaan akan menurun. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap ada penambahan hutang, maka akan menurunkan 

nilai perusahaan secara signifikan. Sedangkan penelitian lain dari Astutik 

(2017), Sukrini (2012), dan Mardiyati et al. (2012) menyatakan bahwa 

solvabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Menurut Sukrini 

(2012) hasil penelitiannya didukung oleh Trade off Theory dimana tingkat 

hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang 

maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan. 

Selain itu nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh aktivitas yang dalam 

penelitian ini diukur dengan proksi Total Assets Turnover (TATO), hasil 

penelitian dari Kurniasih et al. (2012) dan Rinnaya et al. (2016) menyatakan 

bahwa aktivitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, menggunakan 

aset perusahaan dengan efektif untuk menghasilkan laba yang cukup tinggi 

sehingga sangat kecil dalam menggunakan hutang untuk membiayai penjualan 

perusahaan. Keefektifan ini yang dijadikan para investor utntuk membeli saham 

perusahaan. Maka tingkat kepercayaan investor terhadap keefektifan 

penggunaan aset perusahaan semakin tinggi dan menaikkan nilai perusahaan 

tersebut. Sedangkan hasil penelitian berbeda dari Astutik (2017) dan Ulupui 

(2007) menyatakan bahwa aktivitas berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan, menurut Ulupui (2007) rasio aktivitas belum dijadikan perhatian 
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oleh para investor dalam memprediksi harga saham, hal ini juga dipengaruhi 

oleh waktu perolehan aset dan inflasi. 

Selain itu nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh profitabilitas. Dalam 

penelitian ini profitabilitas diukur dengan proksi Return Of Assets (ROA), hasil 

penelitian dari Hermuningsih (2013); Nofrita (2013); Nurhayati (2013) 

menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Hermuningsih (2013) Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek 

perusahaan yang bagus sehinggga memicu permintaan saham oleh investor. 

Respon positif dari investor tersebut akan meningkatkan harga saham dan 

selanjutnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian lain dari 

Erdianty & Bintoro (2014), dan Triagustina et al. (2014) menyatakan 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Menurut 

Triagustina et al. (2014) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan disebabkan oleh kinerja manajemen dalam menggunakan aset 

perusahaan yang dimiliki belum bisa dikelola secara efisien dan efektif yang 

menyebabkan laba bersih yang dihasilkan menjadi kecil sedangkan aset  yang 

dimiliki oleh perusahaan sangat besar. 

Selain itu nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh kebijakan dividen. Dalam 

penelitian ini kebijakan dividen diukur dengan proksi Dividend Payout Ratio 

(DPR), hasil penelitian dari Nurhayati (2013) dan Nofrita (2013) menyatakan 

bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Nurhayati (2013) kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan dan membuktikan bahwa dividend yield lebih disukai dibandingkan 
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capital gain, sehingga untuk dapat meningkatkan harga sahamnya, emiten 

sebaiknya menjalankan kebijakan dividen perlembar saham yang dibayarkan 

karena akan berpengaruh positif terhadap peningkatan harga saham perusahaan. 

Hasil penelitian lain dari Analisa (2011) dan Hidayati (2010) kebijakan dividen 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan  karena bagi sebagian investor, 

pembayaran dividen yang diindikasikan sebagai ketidakmampuan perusahaan 

dalam mengelola free cashflow-nya. 

Dengan adanya hasil penelitian yang berbeda-beda seperti diatas maka 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

nilai perusahaan dengan judul Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, 

Rasio Aktivitas, Rasio Profitablitas, dan Rasio Dividen Terhadap Nilai 

Perusahaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba merumuskan 

pertanyaan sebagai berikut:  

1. Apakah rasio likuiditas perusahaan manufaktur berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah rasio solvabilitas perusahaan manufaktur berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah rasio aktivitas perusahaan manufaktur berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah rasio profitabilitas perusahaan manufaktur berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan? 
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5. Apakah rasio dividen perusahaan manufaktur berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitan 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Menguji secara empiris mengenai pengaruh positif dari rasio likuiditas 

perusahaan manufaktur terhadap nilai perusahaan. 

2. Menguji secara empiris mengenai pengaruh negatif dari rasio 

solvabilitas perusahaan manufaktur terhadap nilai perusahaan.  

3. Menguji secara empiris mengenai pengaruh positif dari rasio aktivitas 

perusahaan manufaktur terhadap nilai perusahaan. 

4. Menguji secara empiris mengenai pengaruh positif dari rasio 

profitabilitas perusahaan manufaktur terhadap nilai perusahaan. 

5. Menguji secara empiris mengenai pengaruh positif dari rasio dividen 

perusahaan manufaktur terhadap nilai perusahaan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari melakukan riset ini dapat kami rumuskan 

menjadi sebagai berikut : 

1. Bagi calon investor, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan saat akan melakukan investasi. 
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2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perusahaan meliputi variabel-variabel penelitian 

untuk meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan 

bagi perusahaan untu melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja 

di masa depan. 

3. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan kontribusi teori terkait 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan 

rasio kebijakan dividen serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. 

1.4 Kerangka Pikir 

Gambar 1. 1 Gambar kerangka pikir 
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Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil dari penelitian terdahulu, maka 

dalam penelitian ini menetapkan enam variabel dan pengaruh dari masing-

masing variabel yang menyebabkan kenaikan dan penurunan nilai perusahaan 

manufaktur. Pertama, peneliti memiliki hipotesis bahwa rasio likuiditas 

perusahaan manufaktur berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

manufaktur. Kedua, peneliti memiliki hipotesis bahwa rasio solvabilitas 

perusahaan manufaktur berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 

manufaktur. Ketiga, peneliti memiliki hipotesis bahwa rasio aktivitas perusahaan 

manufaktur berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan manufaktur. 

Keempat, peneliti memiliki hipotesis bahwa rasio profitabilitas perusahaan 

manufaktur berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur. Kelima, peneliti 

memiliki hipotesis bahwa rasio kebijakan dividen perusahaan manufaktur 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan manufaktur. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I LATAR BELAKANG 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, manfaat riset, kerangka berpikir serta 

sistematika penulisan penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelasakan mengenai tinjauan pustaka, pengembangan dan 

perumusan hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, konsep, dan 

penelitian sebelumnya yang relevan hingga perumusan hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai sumber dan jenis data yang akan 

digunakan, obyek dan lokasi penelitan, populasi, definisi, dan pengukuran 

variabel yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini akan membahas analisis data dengan menguraikan berbagai 

perhitungan sesuai dengan metode penelitian yang ditentukan dan 

menjawab permasalahan yang diutarakan dalam penelitian. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran serta keterbatasan, 

dan implikasi dari analisis yang telah dilakukan pada bagian hasil analisis. 

  


