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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

I.1  Latar Belakang 

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang merupakan tempat 

berkumpulnya tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan yang 

bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. 

Dengan memperoleh laba yang maksimal, maka perusahaan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dan dapat terus berkembang serta 

memberikan pengembalian yang menguntungkan bagi para pemiliknya dalam 

rangka memakmurkan pemilik perusahaan. Namun semakin banyak perusahaan 

dalam industri, serta perekonomian dunia yang makin berkembang menimbulkan 

persaingan yang ketat. Persaingan usaha yang menuntut perusahaan manufaktur 

untuk melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan 

utama dari perusahaan go-public yaitu untuk meningkatkan kemakmuran pemilik 

perusahaan. 

Salah satunya adalah perusahaan makanan dan minuman yang merupakan 

salah satu sektor usaha yang terus mengalami pertumbuhan. Seiring dengan 

meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, volume kebutuhan 

masyarakat terhadap makanan dan minuman pun ikut terus meningkat. 

Kecenderungan masyarakat Indonesia yang menyukai makanan siap saji 

menyebabkan banyaknya perusahaan baru yang bermunculan di bidang makanan 

dan minuman karena menganggap sektor industri ini memiliki prospek yang 

menguntungkan baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Sehingga juga 

banyak para investor yang berminat untuk melakukan investasi. Salah satu 

pertimbangan investor dalam melakukan investasi pada perusahaan adalah nilai 

perusahaan.  

Nilai perusahaan merupakan indikator yang dilihat oleh investor dalam 

menentukan saham mana yang akan dibeli karena nilai perusahaan juga 

mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor 

terhadap perusahaan, nilai perusahaan dapat didefinisikan sebagai cerminan nilai 

aset yang dimiliki perusahaan ketika akan dijual. Sehingga nilai perusahaan 
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menjadi tujuan utama dari manajemen keuangan perusahaan. Dalam mencapai 

tujuan utama tersebut manajemen keuangan dapat melakukan usaha untuk 

mencari keuntungan yang maksimal atau laba yang besar untuk memakmurkan 

pemilik perusahaan. Kemakmuran atau kesejahteraan pemilik perusahaan yang 

maksimal tersebut dapat terwujud apabila memaksimalkan nilai perusahaan yang 

tercermin pada harga sahamnya. Namun nilai perusahaan juga dapat berfluktuasi 

atau berubah-ubah yang disebabkan oleh harga saham yang juga berubah-ubah, 

nilai perusahaan yang berfluktuasi bisa terjadi karena adanya pengaruh dari 

beberapa faktor. Untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan perlu diperhatikan 

faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan adalah Profitabilitas, Kebijakan Utang dan Ukuran Perusahaan.  

Profitabilitas adalah kemampuan pada perusahaan untuk memperoleh laba 

yang ada hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal. Perusahaan 

dengan profit yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai 

kinerja yang baik, yang akan menimbulkan sinyal positif dapat membuat harga 

saham perusahaan mengalami peningkatan sehingga nilai perusahaan akan 

meningkat.   

Utang atau modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan 

yang bersifat sementara  untuk dioperasikan didalam perusahaan. Modal tersebut 

adalah kewajiban bagi perusahaan yang pada saatnya harus dibayar kembali. 

Kebijakan utang merupakan kebijakan perusahaan tentang seberapa jauh sebuah 

perusahaan menggunakan pendanaan utang, karena semakin tinggi tingkat utang 

yang dimiliki perusahaan justru akan membuat perusahaan tersebut kesulitan 

untuk mengembalikan jumlah utang yang dimiliki.  

Ukuran perusahaan adalah menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang dilihat dari besarnya atau kecilnya nilai total asset. Semakin besar nilai total 

aset perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Jika 

perusahaan memiliki total aset yang besar, pihak manajemen akan lebih mudah 

dalam menggunakan aset yang ada didalam perusahaan tersebut sehingga dapat 

mengendalikan perusahaan dan akan meningkatkan nilai perusahaan.  

Salah satu permasalahan yang timbul terkait Nilai Perusahaan yang diukur 

dengan dengan Price to Book Value (PBV) dan variabel independen yang diukur 
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dengan Return On Equity (ROE), Debt to Equity  Ratio (DER) dan SIZE kasus 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi makanan dan 

minuman pada tahun 2013-2016. 

 

Tabel 1.  Data Return On Equity (ROE), Debt To Equity Ratio (DER), 

SIZE dan Price Book Value (PBV),  Pada Perusahaan Makanan Dan 

Minuman Di BEI Tahun 2013-2016 

Kode Tahun ROE  
NAIK/ 

TURUN 
DER 

NAIK/ 

TURUN 
SIZE 

NAIK/ 

TURUN 
PBV 

NAIK/ 

TURUN 

AISA 2013 14.71 
(4.19) 

1.13 
(0.08) 

29,24 
0.39 

1.78 
0.27 

 
2014 10.52 1.05 29,63 2.05 

 
2015 9.42 (1.01) 1.28 0.23 29,83 0.2 0.98 (1.07) 

 
2016 10.38 0.96 1.18 (0.1) 29,86 0.03 1.58 0.6 

ALTO 2013 2.22 
(4.12) 

1.77 
(0.44) 

28,04 
(0.19) 

2.30 
(0.89) 

 
2014 -1.90 1.33 27,85 1.41 

 
2015 -4.80 (2.90) 1.33 0 27,80 (0.05) 1.40 (0.01) 

 
2016 0.65 5.45 1.36 0.03 27,78 (0.02) 0.01 (1.39) 

CEKA 2013 12.32 
(4.69) 

1.02 
0.37 

27,70 
0.18 

0.65 
0.22 

 
2014 7.63 1.39 27,88 0.87 

 
2015 16.65 9.02 1.32 (0.07) 28,03 0.15 0.63 (0.24) 

 
2016 17.45 0.8 0.92 (0.4) 27,99 0.04 0.90 0.27 

DLTA 2013 39.98 
(2.3) 

0.28 
0.02 

27,49 
0.13 

8.99 
0.34 

 
2014 37.68 0.30 27,62 9.33 

 
2015 22.60 (15.08) 0.22 (0.08) 27,67 0.05 4.90 (4.43) 

 
2016 18.54 (4.06) 0.22 0 27,81 0.14 4.37 (0.53) 

ICBP 2013 16.85 
(0.02) 

0.60 
0.06 

30,69 
0.16 

4.48 
0.78 

 
2014 16.83 0.66 30,85 5.26 

 
2015 17.84 1.01 0.62 (0.04) 30,91 0.06 4.79 (0.47) 

 
2016 16.56 (1.28) 0.58 (0.04) 30,99 0.08 5.61 0.82 

INDF 2013 8.90 
3.58 

1.04 
0.04 

31,99 
0.09 

1.51 
(0.06) 

 
2014 12.48 1.08 32,08 1.45 

 
2015 8.60 (3.88) 1.13 0.05 32,15 0.07 1.05 (0.4) 

 
2016 9.13 0.53 1.06 (0.07) 32,04 (0.14) 1.55 0.5 

MLBI 2013 118.60 
24.93 

0.80 
2.23 

28,21 
0.22 

25.60 
23.07 

 
2014 143.53 3.03 28,43 48.67 

 
2015 64.83 (78.7) 1.74 (1.29) 28,37 (0.06) 22.54 (26.13) 

 
2016 130.42 65.59 3.56 1.82 28,45 0.08 47.54 25 

MYOR 2013 26.87 
(16.88) 

1.47 
0.04 

29,90 
0.06 

5.90 
(1.16) 

 
2014 9.99 1.51 29,96 4.74 

 
2015 24.07 14.08 1.18 (0.33) 30,06 0.1 5.25 0.51 

 
2016 15.99 (8.08) 1.15 (0.03) 30,19 0.13 6.38 1.13 

Sumber : idx.co.id 

Berdasarkan tabel 1. diatas dapat dilihat bahwa variabel ROE pada tahun 

2014,  PT. AISA mengalami penurunan sebesar 4.19, sedangkan PBV mengalami 
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kenaikan sebesar 0.27, seharusnya menurut teori apabila ROE turun maka PBV 

(Nilai Perusahaan) juga turun begitu pula yang terjadi dengan PT. CEKA, PT. 

DLTA, dan PT. ICBP. Sebaliknya PT. INDF mengalami kenaikan tahun 2014 

sebesar 3.58, sedangkan PBV mengalami penurunan sebesar 0.06, seharusnya 

menurut teori apabila ROE naik maka PBV (Nilai Perusahaan) juga naik. Pada 

tahun 2015, PT. CEKA mengalami kenaikan sebesar 9.02, sedangkan PBV 

mengalami penurunan sebesar 0.24, dan begitu juga dengan PT. ICBP mengalami 

kenaikan sebesar 1.01 sedangkan PBV mengalami penurunan sebesar 0.47 

seharusnya menurut teori apabila ROE naik maka PBV (Nilai Perusahaan) juga 

naik. Pada tahun 2016, PT. ALTO mengalami kenaikan sebesar 5.45, sedangkan 

PBV mengalami penurunan sebesar 1.39, seharusnya menurut teori apabila ROE 

naik maka PBV (Nilai Perusahaan) juga naik. Sebaliknya PT. ICBP mengalami 

penurunan sebesar 1.28 namun PBV mengalami kenaikan sebesar 0.82, 

seharusnya menurut teori apabila ROE turun maka PBV (Nilai Perusahaan) juga 

turun begitu pula dengan PT. MYOR. 

Pada variabel kedua menurut data diatas dapat dilihat bahwa variabel DER 

pada tahun 2014, PT. ALTO mengalami penurunan  sebesar 0.44, sedangkan PBV 

juga mengalami penurunan sebesar 0.89, seharusnya menurut teori apabila DER 

turun maka PBV (Nilai Perusahaan) naik. Sebaliknya PT. CEKA mengalami 

kenaikan sebesar 0.37, sedangkan PBV juga mengalami kenaikan sebesar 0.22, 

seharusnya menurut teori apabila DER naik maka PBV (Nilai Perusahaan) akan 

menjadi turun begitu pula dengan PT. DLTA dan PT. MLBI. Pada tahun 2015, 

PT. CEKA mengalami penurunan sebesar 0.07, sedangkan PBV juga mengalami 

penurunan sebesar 0.24, seharusnya menurut teori apabila DER turun maka PBV 

(Nilai Perusahaan) naik begitu pula yang terjadi dengan PT. DLTA, PT. ICBP dan 

PT. MLBI. Pada tahun 2016, PT. MLBI mengalami kenaikan sebesar 1.82, 

sedangkan PBV juga mengalami kenaikan sebesar 25 seharusnya menurut teori 

apabila DER naik maka PBV (Nilai Perusahaan) akan menjadi turun. 

Pada variabel ketiga menurut data diatas dapat dilihat bahwa variabel SIZE 

pada tahun 2014, PT. INDF mengalami kenaikan sebesar 0.09, sedangkan PBV 

mengalami penurunan sebesar 0.06, seharusnya menurut teori apabila SIZE naik 

maka PBV (Nilai Perusahaan) juga naik begitu pula yang terjadi dengan PT. 
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MYOR. Kemudian pada tahun 2015, PT. AISA mengalami kenaikan sebesar 0.2, 

sedangkan PBV mengalami penurunan sebesar 1.07, PT. CEKA juga mengalami 

kenaikan sebesar 0.15, sedangkan PBV mengalami penurunan sebesar 0.24, 

seharusnya menurut teori apabila SIZE naik maka PBV (Nilai Perusahaan) juga 

naik begitu pula yang terjadi dengan PT. DLTA dan PT. ICBP. Pada tahun 2016, 

PT. INDF mengalami penurunan sebesar 0.14, sedangkan PBV mengalami 

kenaikan sebesar 0.5, seharusnya menurut teori apabila SIZE turun maka PBV 

(Nilai Perusahaan) juga turun. Sebaliknya PT. DLTA mengalami kenaikan SIZE 

sebesar 0.14, sedangkan PBV mengalami penurunan sebesar 0.53, seharusnya 

menurut teori apabila SIZE naik maka PBV (Nilai Perusahaan) juga naik. 

Hasil penelitian terdahulu yang menyatakan tentang faktor faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan dilakukan oleh Mawar Sharon R, dkk (2015) 

yang menyatakan bahwa, ukuran perusahaan (SIZE) secara parsial berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Menurut Mayogi & Fidiana 

(2015) profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai perusahaan. 

Kemudian menurut Ika Sasti Ferina, dkk (2015) yang menyatakan bahwa 

kebijakan hutang yang diukur dengan variabel Debt to Equity Ratio (DER) secara 

parsial tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Menurut penelitian Repi Switli,  dkk (2016) menyatakan bahwa variabel Return 

On Equity (ROE) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan menurut penelitian Pratama & Wiksuana (2016) 

menyatakan bahwa variabel Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan dan bahwa ukuran 

perusahaan (SIZE) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan fenomena dan gap research yang dijelaskan maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ Pengaruh  Profitabilitas, 

Kebijakan Utang Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013 – 

2016 ” 
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I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas, maka dapat diambil 

rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

b. Apakah Kebijakan Utang berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

c. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

 

I.3  Tujuan penelitian 

Dari data uraian yang ditulis diatas maka ada tujuan yang akan dicapai. 

Tujuannya adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan.  

b. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Utang terhadap Nilai 

Perusahaan.  

c. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai 

Perusahaan. 

 

I.4  Manfaat Hasil Penelitian 

a.   Manfaat Teoritis 

Sebagai sumber pengetahuan dan referensi dalam penelitian berikutnya 

dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang keuangan 

dan teori-teori yang berhubungan dengan Nilai Perusahaan. 

b.   Manfaat Praktis 

1)  Bagi pemilik dan investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dalam meningkatkan nilai perushaan. 

2) Bagi manajemen, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat, sehingga dapat digunakan oleh manajer 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk dalam 

meningkatkan Nilai Perusahaan. 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA


