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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui berbagai 

faktor, salah satunya dengan peningkatan kemakmuran para memegang saham. 

Nilai perusahaan merupakan nilai sekarang dari arus pendapatan atau kas yang 

diharapkan diterima pada masa yang akan datang. (Sudana, 2015, hlm. 9). 

Menurut Sambora, dkk (2014), Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar 

percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun pada prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang. Semakin tinggi harga saham, maka akan 

semakin tinggi pula kemakmuran pemegang saham. Memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham juga berarti manajemen harus memaksimalkan 

nilai sekarang dari return yang diharapkan di masa yang akan datang. Nilai 

perusahaan merupakan nilai secara keseluruhan salah satunya dari arus kas 

pendapatan yang diterima pada masa yang akan datang. 

Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal pinjaman 

yang terdiri dari: utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka 

panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari: saham preferen dan saham biasa 

(Sjahrial, 2014, hlm. 250).  Menurut Dewi dan Sudiartha (2017), menyatakan 

bahwa struktur modal yang baik akan mempunyai dampak kepada perusahaan dan 

secara tidak langsung posisi financial perusahaan akan meningkat dan nilai 

perusahaan pun akan tinggi. Struktur modal adalah kombinasi antara modal 

pinjaman dan modal sendiri yang menjadi sumber pendanaan suatu perusahaan, 

baik dari dalam maupun dari luar perusahaan 

Profitabilitas adalah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba 

terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih (Utari, dkk 2014, hlm 63). 

Menurut Dewi dan Wirajaya (2013) Profitabilitas atau laba merupakan 

pendapatan dikurangi beban dan kerugian selama periode pelaporan. Analisis 

mengenai profitabilitas sangat penting bagi kreditor dan investor ekuitas. Bagi 

kreditor, laba merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman.
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Sedangkan bagi investor ekuitas, laba merupakan salah satu faktor penentu 

perubahan nilai efek. 

Pertumbuhan perusahaan adalah pertumbuhan yang identik dengan aset 

perusahaan dan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

meningkatkan laba perusahaan. Menurut Dewi dan Sudiartha (2017) pertumbuhan 

aset juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Pertumbuhan aset sangat 

diharapkan bagi perkembangan perusahaan baik secara internal maupun eksternal 

perusahaan, karena pertumbuhan yang tinggi memberi tanda bagi perkembangan 

perusahaan. Pada sudut pandang investor, pertumbuhan suatu perusahaan 

merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan dan investor 

pun akan mengharapkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan 

menunjukkan perkembangan yang baik.  

Perusahaan itu sendiri adalah bentuk badan usaha yang didalamnya terdapat 

tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan yang bertujuan untuk melakukan 

pengelolaan usaha yang lebih baik lagi, salah satunya dengan memperoleh 

keuntungan atau laba yang maksimal. Apabila perusahaan dapat memperoleh laba 

yang maksimal, maka perusahaan dapat terus berkembang dan juga memberikan 

pengembalian yang menguntungkan para pemiliknya untuk memakmurkan 

pemilik perusahaan. Namun di era globalisasi saat ini, perkembangan dunia bisnis 

dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi cukup pesat, sehingga membuat 

munculnya perusahaan - perusahaan baru dalam dunia bisnis sehingga 

menimbulkan persaingan yang ketat.  

Di Indonesia, perusahaan makanan dan minuman sangat berkembang 

dengan pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari waktu ke waktu semakin banyak. 

Banyaknya perusahaan dalam industri, serta kondisi perekonomian saat ini telah 

menciptakan suatu persaingan yang ketat antar perusahaan makanan dan 

minuman. Persaingan antar perusahaan makanan dan minuman membuat setiap 

perusahaan semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tercapai. Tidak 

menutup kemungkinan perusahaan makanan dan minuman tersebut sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan meningkatnya pertumbuhan jumlah 

penduduk di Indonesia, kebutuhan masyarakat terhadap makanan dan minuman 
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sehingga prospeknya menguntungkan baik di masa sekarang dan dimasa yang 

akan datang.  

Berikut disajikan data Nilai Perusahaan yang diukur dengan Price to Book 

Value (PBV), Struktur Modal (Debt to Equity  Ratio - DER), Profitabilitas (Return 

On Equity - ROE), dan Pertumbuhan Perusahaan (ASSET GROWTH) pada 

perusahaan makanan dan minuman pada tahun 2014-2017 yang dapat dilihat pada 

tabel 1. 

 

Tabel 1. Data Price Book Value (PBV), Debt To Equity Ratio (DER), 
Return On Equity (ROE), dan ASSET GROWTH  

 Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman  
Di BEI Tahun 2014-2017 

KODE TAHUN PBV NAIK/ 
TURUN DER NAIK/ 

TURUN ROE NAIK/ 
TURUN 

PERTUM- 
BUHAN 

ASSET (%) 

NAIK/ 
TURUN 

AISA 2014 2.05 - 1.05 - 10.52 - 46.83 - 

 2015 0.98 -1.07 1.28 0.23 9.42 -1.10 22.91 -23.92 

 2016 1.58 0.60 1.17 -0.11 16.87 7.45 2.14 -20.77 

  2017 0.35 -1.23 1.56 0.39 -24.87 -41.74 -5.72 -7.86 

ALTO 2014 1.41 - 1.33 - -1.90 - -17.53 - 

 2015 1.40 -0.01 1.33 0 -4.80 -2.90 -4.75 12.78 

 2016 0.01 -1.39 1.42 0.09 -5.51 -0.71 -1.28 3.47 

 2017 1.86 1.85 1.65 0.23 -14.99 -9.48 -4.78 -3.50 

CEKA 2014 0.87 - 1.39 - 7.63 - 20.06 - 

 2015 0.63 -0.24 1.32 -0.07 16.65 9.02 15.71 -4.35 

 2016 0.00 -0.63 0.61 -0.71 28.12 11.47 -4.03 -19.74 

  2017 0.85 0.85 0.54 -0.07 11.90 -16.22 -2.34 1.69 

DLTA 2014 9.33 - 0.30 - 37.68 - 14.41 - 

 2015 4.90 -4.43 0.22 -0.08 22.60 -15.08 4.68 -9.73 

 2016 4.37 -0.53 0.18 -0.04 25.14 2.54 15.36 10.68 

 2017 3.48 -0.89 0.17 -0.01 24.44 -0.70 11.94 -3.42 
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KODE TAHUN PBV NAIK/ 
TURUN DER NAIK/ 

TURUN ROE NAIK/ 
TURUN 

PERTUM- 
BUHAN 

ASSET (%) 

NAIK/ 
TURUN 

ICBP 2014 5.26 - 0.66 - 16.83 - 17.13 - 

 2015 4.79 -0.47 0.62 -0.04 17.84 1.01 6.63 -10.50 

 2016 5.61 0.82 0.56 -0.06 19.63 1.79 8.82 2.19 

  2017 5.11 -0.5 0.56 - 17.43 -2.20 9.40 0.58 

INDF 2014 1.45 - 1.08 - 12.48 - 10.05 - 

 2015 1.05 -0.40 1.13 0.05 8.60 -3.88 6.86 -3.19 

 2016 1.55 0.50 0.87 -0.26 11.99 3.39 -10.52 -17.38 

 2017 1.43 -0.12 0.88 0.01 11.00 -0.99 7.02 17.54 

MLBI 2014 48.67 - 3.03 - 143.53 - 25.19 - 

 2015 22.54 -26.13 1.74 -1.29 64.83 -78.70 -5.84 -31.03 

 2016 47.54 25.00 1.77 0.03 119.68 54.85 8.29 14.13 

  2017 27.06 -20.48 1.36 -0.41 124.15 4.47 10.33 2.04 

MYOR 2014 4.74 - 1.51 - 9.99 - 5.99 - 

 2015 5.25 0.51 1.18 -0.33 24.07 14.08 10.22 4.23 

 2016 6.38 1.13 1.06 -0.12 22.16 -1.91 13.93 3.71 

 2017 6.71 0.33 1.03 -0.03 22.18 0.02 15.43 1.50 

ROTI 2014 7.76 - 1.23 - 19.64 - 17.57 - 

 2015 5.39 -2.37 1.28 0.05 22.76 3.12 26.29 8.72 

 2016 5.97 0.58 1.02 -0.26 19.39 -3.37 7.88 -18.41 

  2017 5.39 -0.58 0.62 -0.40 4.80 -14.59 56.17 48.29 

SKBM 2014 3.08 - 1.04 - 28.03 - 30.52 - 

 2015 2.57 -0.51 1.22 0.18 11.67 -16.36 17.70 -12.82 

 2016 1.65 -0.92 1.72 0.5 6.12 -5.55 31.02 13.32 

 2017 1.23 -0.42 0.59 -1.13 2.53 -3.59 62.03 31.01 

SKLT 2014 1.36 - 1.16 - 10.75 - 9.80 - 

 2015 1.68 0.32 1.48 0.32 13.20 2.45 13.73 3.93 

 2016 1.27 0.14 0.92 -0.56 6.97 -6.23 50.68 36.95 

  2017 2.46 1.19 1.07 0.15 7.47 0.50 11.97 -38.71 

STTP 2014 4.80 - 1.08 - 15.10 - 15.66 - 

 2015 3.92 -0.88 0.90 -0.18 18.41 3.31 12.90 -2.76 

 2016 3.82 -0.10 1.00 0.10 14.91 -3.50 21.72 8.82 

 2017 4.26 0.44 0.69 -0.31 15.60 0.69 0.26 -21.46 

ULTJ 2014 4.91 - 0.29 - 12.51 - 3.75 - 

 2015 4.07 -0.84 0.27 -0.02 18.70 6.19 21.35 17.60 

 2016 3.95 -0.12 0.21 -0.06 20.34 1.64 19.75 -1.60 

		 2017 3.59 -0.36 0.23 0.02 16.91 -3.43 22.36 2.61 
Sumber: www.idx.co.id 
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Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 13 perusahaan yang 

termasuk dalam sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2014 – 2017. Pada 

tahun 2015 dan 2016, PT. CEKA mengalami penurunan DER sebesar 0.07 dan 

0.71 & pada tahun yang sama PBV juga mengalami penurunan sebesar 0.24 dan 

0.63 dikarenakan laba perusahaan yang meningkat tetapi digunakan untuk 

melunasi utang perusahaan, selain itu faktor penunggakan pajak yang begitu besar 

yang juga membuat investor tidak percaya untuk melakukan investasi di 

perusahaan tersebut. Pada tahun 2016, PT. AISA mengalami penurunan DER 

sebesar 0.11 dan kenaikan PBV sebesar 0.60. Pada tahun 2017, PT MYOR 

mengalami penurunan DER sebesar 0.03 dan kenaikan PBV sebesar 0.33. Hal 

yang sama dialami oleh PT. DLTA dan PT. ULTJ yang mengalami penurunan 

DER dan PBV. Data tersebut berbanding terbalik dengan teori yang dinyatakan 

Sony Siswoyo (2013, hlm. 47) menyatakan bahwa penggunaan utang yang terlalu 

berlebihan dapat membahayakan karena perusahaan akan sulit untuk lepas dari 

beban utang tersebut. Semakin kecil hasil DER, kondisi suatu perusahaan semakin 

baik dan sehat. Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pratiwi, dkk (2016). 

Pada tahun 2015 dan 2016, PT. ULTJ mengalami kenaikan ROE sebesar 

6.19 dan 1.64 & pada tahun yang sama PBV mengalami penurunan sebesar 0.84 

dan 0.12 dikarenakan laba yang diperoleh mengalami kenaikan sehingga harga per 

lembar saham PT. ULTJ juga mengalami kenaikan. Selain itu, PT. ULTJ juga 

melakukan pelunasan utang, yakni utang mesin dengan menggunakan laba yang 

diperoleh, sehingga menyebabkan investor kurang tertarik untuk berinvestasi. 

Pada tahun 2016, PT. ROTI mengalami penurunan ROE sebesar 3.37 dan 

mengalami kenaikan PBV sebesar 0.58. Pada tahun 2017, PT CEKA mengalami 

penurunan ROE sebesar 16.22 dan mengalami kenaikan PBV sebesar 0.85. Hal 

yang sama dialami oleh PT. MYOR dan PT. SKLT yang mengalami penurunan 

ROE dan kenaikan PBV. Data tersebut berbanding terbalik dengan teori yang 

dinyatakan Brigham & Houston (2013, hlm 10) menyatakan bahwa semakin besar 

laba yang diharapkan dengan rendahnya risiko, maka harga saham akan semakin 

tinggi. Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & 

Sudiartha (2017). 

UPN VETERAN JAKARTA



6 
	

	

Pada tahun 2015 dan 2016, PT. ALTO mengalami kenaikan ASSET 

GROWTH sebesar 12.78 dan 3.47 & pada tahun yang sama PBV mengalami 

penurunan sebesar 0.01 dan 1.39 dikarenakan jumlah aset pada tahun 2015 lebih 

besar dari tahun 2016 yang berarti perusahaan tersebut tidak mengalami 

pertumbuhan atau sama dengan negatif. Lalu, laba kotor dari perusahaan tersebut 

tidak mengalami pertumbuhan, yang disebabkan oleh laba yang diperoleh 

perusahaan digunakan untuk membayar utang usaha pihak ketiga, utang pajak dan 

utang pembiayaan konsumen. Pada fenomena ini, investor tentunya kurang 

tertarik untuk melakukan investasi di PT.ALTO sehingga nilai perusahaan 

tersebut menurun. Pada tahun 2016, PT. STTP mengalami kenaikan ASSET 

GROWTH sebesar 8.82 dan penurunan PBV sebesar 0.10. Pada tahun 2017, PT 

ICBP mengalami kenaikan ASSET GROWTH sebesar 0.58 dan penurunan PBV 

sebesar 0.50. Hal yang sama dialami oleh PT. DLTA, dan PT. SKBM. Data 

tersebut berbanding terbalik dengan teori yang dinyatakan Suryandani (2018) 

menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan maka 

semakin tinggi nilai perusahaan. Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian 

Suryandani (2018). 

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis 

melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: 

“Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Pertumbuhan Perusahaan 

Terhadap Nilai Perusahaan Sub Sektor Food and Beverage”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, rumusan 

masalah yang akan dibahas di penelitian ini, yaitu:  

a. Apakah terdapat pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada 

sub sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014- 2017. 

b. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

sub sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014- 2017. 
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c. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai 

perusahaan pada sub sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014- 2017. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui Pengaruh Struktur Modal terhadap nilai perusahaan pada sub 

sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014- 2017. 

b. Mengetahui Pengaruh Profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sub 

sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014- 2017. 

c. Mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap nilai perusahaan 

pada sub sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014- 2017. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan manfaat untuk beberapa pihak, antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk meningkatkan 

wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana pengaruh struktur modal, 

profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi investor 

Bagi investor dan manajer investasi hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan pendanaan perusahaan khususnya pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI), dengan melihat struktur modal, profitabilitas, dan 

pertumbuhan perusahaan.  
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2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak 

manajemen dalam  rangka memaksimalkan nilai perusahaan melalui 

struktur modal, profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. 
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