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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Persaingan bisnis khususnya pada perusahaan aneka industri yang semakin 

ketat menyebabkan setiap perusahaan mengharuskan para pelaku usaha untuk 

berusaha keras meningkatkan kinerja perusahaan agar tujuan dapat tercapai. 

Perusahaan yang mampu bertahan dalam ketatnya dunia bisnis harus memiliki 

kinerja yang baik, baik dari segi manajemen, keuangan, dan lainnya. Perusahaan 

yang telah go public bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik atau 

pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Dalam upaya 

meningkatkan nilai perusahaan, para pemilik atau pemegang saham menunjuk 

seorang professional untuk bekerja atas nama pemegang saham dengan harapan 

bahwa para manajer tersebut dapat meningkatkan laba perusahaan. Manajemen 

harus berusaha meningkatkan pendapatan atau laba usaha untuk membiayai seluruh 

kegiatan perusahaan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

Nilai perusahaan mencerminkan nilai saat ini dari pendapatan yang 

diinginkan dimasa mendatang. Nilai perusahaan merupakan indikator sekaligus 

persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam melakukan 

kinerja keuangan perusahaan dan harga saham dari perusahaan. Oleh karenanya, 

nilai perusahaan sebagai salah satu indikator penting yang dilihat oleh para investor 

pada keinginannya untuk menentukan saham yang akan dibeli. Nilai perusahaan 

dapat diukur melalui beberapa aspek salah satunya adalah dengan harga pasar 

saham perusahaan karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian 

investor secara keseluruhan atas setiap ekuitas yang dimiliki. Harga saham yang 

tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan karena dengan nilai perusahaan 

yang tinggi menunjukan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Nilai 

pemegang saham akan meningkat apabila nilai perusahaan meningkat yang ditandai 

dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham. Nilai 

perusahaan yang baik dilihat melalui nilai saham yang tinggi sehingga dapat 

menggambarkan nilai perusahaan yang tinggi.  
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Leverage menunjukkan sejauh apa perusahaan menggunakan pendanaan 

melalui utang. Selain itu, leverage merupakan penggunaan aktiva atau dana dimana 

untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar 

beban tetap. Maka dengan ini, penggunaan dana dengan beban tetap memiliki 

harapan untuk memperbesar pendapatan perlembar saham. Keputusan pendanaan 

ini sangat penting karena akan mempengaruhi laba bersih dan juga menambah 

tingkat kemakmuran pemilik. Trade-off theory menyatakan tujuan penggunaan 

hutang adalah untuk menambah nilai perusahaan karena bunga yang timbul dari 

hutang merupakan pengurang pajak, tetapi hutang juga membawa biaya terkait 

dengan kebangkrutan potensial perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus 

menentukan kebijakan yang optimal, yaitu kebijakan yang dapat menyeimbangkan 

manfaat dan biaya dari penggunaan hutang dengan biaya yang berkaitan dengan 

kebangkrutan. Leverage yang mengalami kenaikan maka akan disertai pula dengan 

kenaikan nilai perusahaan. Semakin tinggi leverage menunjukan perusahaan dapat 

memberikan keyakinan kepada investor bahwa perusahaan dapat memanfaatkan 

semaksimal mungkin penggunaan modal eksternal dalam mengembangkan 

perusahaan dengan adanya peningkatan kinerja perusahaan. 

Likuiditas menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dapat digunakan sebagai salah 

satu acuan dalam melakukan analisis laporan keuangan untuk mengetahui kinerja 

perusahaan dan memprediksi potensi perusahaan dimasa yang akan datang. 

Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi maka akan semakin baik 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk 

dapat memenuhi kewajiban tersebut, manajemen harus mempersiapkan asset yang 

benar-benar siap menjadi uang kas dalam waktu dan jumlah yang sesuai. Tingkat 

likuiditas yang tinggi memperkecil kegagalan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban finansial jangka pendek kepada kreditur dan berlaku pula sebaliknya. 

Maka dengan ini, tinggi rendahnya rasio ini akan mempengaruhi minat investor 

untuk menginvestasikan dananya. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas 

yang tinggi tentunya dianggap menjadi prospek yang bagus oleh para investor, 

karena para investor mempersepsikan perusahaan memiliki kinerja yang baik 

sehingga bisa meningkatkan harga saham yang berarti nilai perusahaan juga 

meningkat. 
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Tingkat pertumbuhan merupakan perubahan total aset maupun total 

penjualan baik berupa peningkatan maupun penurunan yang dialami oleh 

perusahaan selama satu periode (satu tahun). Pertumbuhan penjualan 

mencerminkan pencapaian perusahaan di masa lalu, dimana pertumbuhan 

penjualan digunakan untuk memprediksikan pencapaian perusahaan di masa depan. 

Semakin besar penjualan maka peluang perusahaan untuk memperoleh laba dari 

hasil operasinya juga akan semakin besar serta menunjukkan bahwa perusahaan 

sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik. Perkembangan dan 

pertumbuhan tersebut akan menunjukkan kepada investor bahwa perusahaan 

memiliki prospek yang bagus kedepannya yang menarik minat investor untuk 

melakukan investasi. Semakin banyak investor yang melakukan investasi maka 

harga saham akan meningkat sehingga peningkatan harga saham tersebut akan 

berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan dan akan memberikan sinyal positif 

kepada investor. Sinyal tersebut semakin diminati oleh investor sehingga harga 

saham akan meningkat, peningkatan harga saham akan berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, hal ini sejalan dengan signalling theory.   

Sumber: www.idx.co.id (data diolah). 

Gambar 1. Data DER dan PBV 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 variabel 

leverage mengalami peningkatan pada sektor aneka industri sebanyak enam 

perusahaan seperti IMAS, MASA, HDTX, RICY, SRIL, dan PTSN. Sedangkan 

pada tahun 2016 variabel nilai perusahaan mengalami penurunan pada sektor aneka 

industri seperti IMAS, MASA, HDTX, RICY, SRIL, dan PTSN. Begitu juga pada 

tahun 2017, variabel leverage yang mengalami peningkatan pada sektor aneka 

industri sebanyak sepuluh perusahaan seperti ASII, AUTO, GDYR, ERTX, ESTI, 

RICY, SSTM, TFCO, BATA, dan VOKS. Sedangkan pada tahun 2017 variabel 
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nilai perusahaan mengalami penurunan pada sektor aneka industri seperti ASII, 

AUTO, GDYR, ERTX, ESTI, RICY, SSTM, TFCO, BATA, VOKS. Fenomena ini 

disebabkan karena tujuh dari sembilan indeks sektoral IHSG bergerak di zona 

merah dengan tekanan utama dari sektor aneka industri yang merosot 1,82%, 

pelemahan sektor aneka industri ini didorong oleh saham ASII yang melemah 

2,01%, serta saham AUTO yang merosot 6,90%. (Bisnis.com, Kamis (30/3/2017).  

Hal ini tidak sejalan dengan teori semakin tinggi proporsi utang maka semakin 

tinggi nilai perusahaan yang dikemukakan oleh Sudana (2011, hlm.153). Fenomena 

di atas didukung oleh hasil penelitian (Mery, 2017), (Timbuleng dkk, 2015), dan 

(Ogolmagai, 2013) bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Namun bertentangan dengan hasil penelitian (Mandey, 2017), (Utomo, 2016) dan 

(Wijayanti dkk, 2016) bahwa leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Sumber: www.idx.co.id (data diolah). 

Gambar 2. Data CR dan PBV  

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 variabel 

likuiditas mengalami peningkatan pada sektor aneka industri sebanyak enam 

perusahaan seperti BRAM, NIPS, SMSM, ESTI, HDTX, dan BATA. Sedangkan 

pada tahun 2016 variabel nilai perusahaan mengalami penurunan pada sektor aneka 

industri seperti BRAM, NIPS, SMSM, ESTI, HDTX, dan BATA. Begitu juga pada 

tahun 2017, variabel likuiditas mengalami peningkatan pada sektor aneka industri 

sebanyak enam perusahaan seperti BRAM, INDS, SMSM, ADMG, SRIL, dan 

STAR. Sedangkan pada tahun 2017 variabel nilai perusahaan mengalami 

penurunan pada sektor aneka industri seperti BRAM, INDS, SMSM, ADMG, 

SRIL, dan STAR. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Fahmi 

(2017, hlm.61) menyatakan bahwa kondisi perusahaan yang memiliki current ratio 

yang baik adalah dianggap sebagai perusahaan yang baik dan bagus. Anggapan 
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tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga peningkatan likuiditas 

akan diikuti dengan peningkatan nilai perusahaan. Jika perusahaan yang memiliki 

tingkat likuiditas yang tinggi para investor mempersepsikan perusahaan memiliki 

kinerja yang baik sehingga bisa meningkatkan harga saham yang berarti nilai 

perusahaan juga meningkat, semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin tinggi 

pula nilai perusahaan. Fenomena di atas didukung oleh hasil penelitian (Jayanti, 

2018), (Oktrima, 2017), dan (Putri & Ukhriyawati, 2016) bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun bertentangan dengan hasil 

penelitian (Dunanti, 2017), (Putra & Lestari, 2016) dan (Rompas, 2013) bahwa 

likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

  Sumber: www.idx.co.id (data diolah). 

Gambar 3. Data SG dan PBV  

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 variabel 

pertumbuhan penjualan yang mengalami peningkatan pada sektor aneka industri 

sebanyak dua perusahaan seperti NIPS dan RICY. Sedangkan pada tahun 2016 

variabel nilai perusahaan yang mengalami penurunan pada sektor aneka industri 

seperti NIPS dan RICY. Begitu juga pada tahun 2017, variabel pertumbuhan 

penjualan yang mengalami peningkatan pada sektor aneka industri sebanyak 

sebelas perusahaan seperti ASII, GDYR, IMAS, PRAS, ERTX, ESTI, RICY, 

TFCO, BATA, KBLM, SCCO. Sedangkan pada tahun 2017 variabel nilai 

perusahaan mengalami penurunan pada sektor aneka industri seperti ASII, GDYR, 

IMAS, PRAS, ERTX, ESTI, RICY, TFCO, BATA, KBLM, SCCO. Hal ini tidak 

sejalan dengan teori bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan dalam penjualan 

akan mampu meningkatkan penilaian investor terhadap perusahaan dan pada 

akhirnya nilai perusahaan akan ikut meningkat yang dikemukakan oleh Ross, dkk. 

(2015, hlm.121). Fenomena di atas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan 
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(Mandalika, 2016), (Limbong & Chabachib, 2016), dan (Hansen & Juniarti, 2014) 

bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Namun bertentangan dengan hasil penelitian (Nirmala, dkk. 2016), (Sandag, 2015), 

dan (Pantow dkk, 2015) bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian fenomena dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 

Nilai Perusahaan (Studi Kasus: Sub Sektor Aneka Industri di Bursa Efek 

Indonesia)”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada aneka 

industri? 

b. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada aneka 

industri? 

c. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

pada aneka industri? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh antara leverage terhadap nilai perusahaan pada 

aneka industri. 

b. Untuk mengetahui pengaruh antara likuiditas terhadap nilai perusahaan 

pada aneka industri. 

c. Untuk mengetahui pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap nilai 

perusahaan pada aneka industri. 
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1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukan diatas, maka penelitian 

ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat melengkapi teori di bidang 

manajemen terutama yang berkaitan dengan analisis keuangan terhadap 

nilai perusahaan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan serta referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi oleh 

para pelaku usaha dan manajemen perusahaan untuk meningkatkan 

kualitas kinerja finansial perusahaan serta memberikan motivasi. 

2) Bagi Para Calon Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan evaluasi 

dan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk investasi.
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