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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis pada era industrialisasi yang semakin kompetitif 

sekarang ini menimbulkan persaingan dalam dunia usaha yang semakin tajam. 

Perusahaan dituntut untuk berinovasi membuat serta melaksanakan strategi agar 

dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Upaya yang dilakukan dengan 

menerapkan berbagai kebijakan strategis yang menghasilkan efisiensi dan 

efektivitas perusahaan. Setiap perusahaan dituntut untuk meningkatkan nilai 

perusahaannya, karena nilai perusahaan merupakan faktor yang dipertimbangkan 

oleh para investor untuk menanamkan modalnya. 

Nilai  perusahaan  sangat  penting  karena  mencerminkan  kinerja  

perusahaan yang  dapat  mempengaruhi  persepsi  investor  terhadap  perusahaan.  

Didalam upaya peningkatan nilai perusahaan tersebut ternyata terdapat adanya 

kendala yaitu masalah keagenan, pihak manajer menginginkan kepentingan 

pribadinya dalam mengelola perusahaan daripada meningkatkan kesejahteraan 

para pemegang sahamnya. Hal ini akan menimbulkan konflik antara pihak 

manajemen dan pemegang saham. Untuk menghindari konflik tersebut maka perlu 

pengawasan tapi dengan pengawasan ini akan menimbulkan biaya-biaya yang 

disebut dengan agency cost. 

Profitabilitas  sangat  berpengaruh  bagi  pertumbuhan  ekonomi  pada suatu  

perusahaan  dan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  berperan  penting  bagi para 

investor  dalam berinvestasi. Dalam melakukan investasi, investor akan 

mempertimbangkan profit dari perusahaan mana yang akan memberikan return 

tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya bahwa kinerja 

dan prospek perusahaan di masa depan sangat baik. 

Tingkat likuiditas sebuah organisasi perusahaan biasanya dijadikan sebagai 

salah satu tolak ukur untuk pengambilan keputusan orang-orang yang berkaitan 

dengan perusahaan. Beberapa pihak yang biasanya terkait dengan tingkat 

likuiditas suatu perusahaan yaitu pemegang saham, penyuplai bahan
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baku, manajemen perusahaan, kreditor, konsumen, pemerintah, lembaga asuransi 

dan lembaga keuangan. Semakin tinggi tingkat likuiditas sebuah organisasi 

perusahaan, maka semakin baik pula nilai perusahaan. Sebaliknya, semakin 

rendah tingkat likuiditas sebuah organisasi perusahaan, maka semakin buruk nilai 

perusahaan tersebut. 

Pada penggunaan utang yang berhasil akan meningkatkan pendapatan 

pemilik perusahaan karena pengambilan dari dana ini melebihi bunga yang harus 

dibayar dan menjadi hak pemilik, yang berarti meningkatkan ekuitas pemilik. 

Namun semakin tinggi utang maka semakin tinggi pula probabilitas kebangkrutan 

karena bunga yang harus dibayarkan akan semakin tinggi dan kemungkinan untuk 

bunga yang tidak terbayar akan semakin besar yang potensial menimbulkan 

kebangkrutan. Di sisi lain, penggunaan utang yang tinggi juga dapat menurunkan 

nilai perusahaan karena akan terdapat kemungkinan kepailitan dan biaya 

keagenan. Berikut data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia: 

 

Tabel 1. Data Fenomena Likuiditas,  Leverage, Profitabilitas dan Nilai Perusahaan 

Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

periode 2013-2015 

Kode Tahun CR 
Naik/ 

Turun 
DER 

Naik/ 

Turun 
ROE 

Naik/ 

Turun 
PBV 

Naik/ 

Turun 

CEKA 

2013 1,63 

Naik 

1,02 

Naik 

0,12 

Naik 

0,65 

Turun 2014 1,46 1,38 0,07 0,83 

2015 1,53 1,32 0,16 0,62 

GGRM 

2013 1,72 

Naik 

0,73 

Turun 

0,15 

Naik 

2,75 

Turun 2014 1,62 0,75 0,16 3.66 

2015 1,77 0,67 0,17 2.78 

INDF 

2013 1,67 

Turun 

1,03 

Naik 

0,08 

Turun 

1,51 

Turun 2014 1,80 1,08 0,12 1,45 

2015 1,70 1,13 0,08 0,05 

SKLT 

2013 1,23 

Naik 

1,16 

Naik 

0,08 

Naik 

0,89 

Naik 2014 1,18 1,16 0,10 1,35 

2015 1,19 1,48 0,13 1,68 

SKBM 

2013 1,24  

Naik 

1,47 

Turun 

0,29 

Turun 

2,07 

Turun 2014 1,47 1,04 0,28 2,86 

2015 1,14 1,22 0,11 2,57 

ULTJ 

2013 2,47 

Naik 

0,39 

Turun 

0,16 

Naik 

6,45 

Turun 2014 3,34 0,28 0,12 4,74 

2015 3,74 0,26 0,18 4,07 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan perhitungan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi fenomena 

Likuiditas, Leverage terhadap Profitabilitas. Likuiditas merupakan kemampuan 
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perusahaan untuk membayarkan kewajiban jangka pendeknya. Pada variabel 

likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio  (CR) pada perusahan INDF 

sama-sama mengalami penurunan SKBM mengalami kenaikan tetapi ROE 

mengalami penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori, likuiditas yang tinggi 

sebagai sumber modal dalam antisipasi terhadap pembayaran utang jangka pendek 

maupun utang jangka panjang yang harus segera di bayarkan oleh perusahaan. 

Pada variabel leverage yang di ukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) 

pada perusahaan SKBM sama-sama mengalami penurunan. CEKA dan SKLT 

sama-sama mengalami kenaikan. Hal ini tidak sesuai dengan teori leverage yang 

dapat dimengerti sebagai risiko yang melekat pada suatu perusahaan. Yang dapat 

diartikan dengan leverage yang semakin tinggi menunjukkan risiko investasi yang 

semakin tinggi juga. Perusahaan yang memiliki leverage yang rendah akan 

mendapatkan risiko leverage yang lebih kecil karena perusahaan mampu 

memberikan kemakmuran kepada para investor. 

Berdasarkan perhitungan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi fenomena 

Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Likuiditas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk membayarkan kewajiban jangka 

pendeknya. Pada variabel likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio  (CR) 

pada perusahan INDF sama-sama mengalami penurunan. Peningkatan nilai 

likuiditas pada perusahaan GGRM, SKBM dan ULTJ akan tetapi PBV mengalami 

penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori likuiditas yang tinggi dapat 

mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya  di perusahaan sehingga 

harga saham akan naik yang berujung dengan naiknya nilai perusahaan itu sendiri. 

Kenaikan likuiditas diikuti dengan kenaikan nilai perusahaan. Namun, terlihat 

bahwa perusahaan diatas tersebut, kenaikkan PBV justru berbanding terbalik 

dengan CR sehingga ada gap pada CR yang didapatkan  

Pada variabel leverage yang di ukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) 

pada perusahaan GGRM, SKBM dan ULTJ sama-sama mengalami penurunan 

antara DER dan PBV. Pada perusahaan SKLT sama-sama mengalami kenaikan. 

Penggunaan leverage dapat digunakan untuk menciptakan nilai perusahaan yang 

diinginkan. Semakin tinggi proporsi utang yang ditetapkan perusahaan pada 

tingkat tertentu maka semakin tinggi nilai perusahaan, namun apabila tingkat  
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utang melampaui proporsi utang yang ditetapkan oleh perusahaan maka yang 

terjadi adalah penurunan nilai perusahaan. Terlihat bahwa pada beberapa 

perusahaan diatas tersebut, penurunan PBV berjalan searah dengan DER sehingga 

terjadi gap pada variabel leverage. 

Pada variabel profitabilitas yang di ukur dengan Return On Equity (ROE) 

pada perusahaan INDF dan SKBM sama-sama mengalami penurunan. Pada 

GGRM mengalami kenaikan sementara PBV mengalami penurunan, kemampuan 

perusahaan dalam menaikan profitabilitas dapat mencerminkan nilai perusahaan. 

Namun, terlihat bahwa pada beberapa perusahaan diatas tersebut, kenaikkan PBV 

berbanding terbalik dengan ROE sehingga terjadi gap pada ROE yang dihasilkan. 

Hal ini tidak sesuai dengan teori pada umumnya profitabilitas merupakan 

kemampuan untuk menilai perusahaan dalam mendapatkan keuntungan/ laba yang 

akan diperoleh perusahaan, semakin tinggi profitabilitas berarti semakin tinggi 

laba yang dihasilkan oleh perusahaan dan akan memberikan nilai yang baik bagi 

perusahaan yang dapat memberikan sinyal positif untuk para investor. 

Dengan semakin banyaknya investor yang ingin menaruh saham pada 

perusahaan manufaktur, maka beberapa penelitian terdahulu terkait dengan 

profitabilitas dan nilai perusahaan yang di lakukan di bawah ini mengambil objek 

penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

sebagai berikut :  

Berdasarkan penelitian yang berhubungan dengan Likuiditas terhadap 

Profitabilitas yaitu Esthirahayu, dkk (2014) likuiditas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, namun berbanding terbalik dengan penelitian Wibowo & Wartini 

(2012) likuiditas tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Menurut penelitian yang berhubungan dengan leverage terhadap 

Profitabilitas yang dilakukan oleh Esthirahayu, dkk (2014) leverage berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, namun berbanding terbalik dengan penelitian Wibowo 

& Wartini (2012) leverage tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang berhubungan dengan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan 

yaitu Anzlina & Rustam (2013) likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan, namun terbalik dengan penelitian Nasehah & Endang  (2012) 

rasio likuiditas tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 
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Pada penelitian yang berhubungan dengan Leverage terhadap Nilai 

Perusahaan penelitian yang di susun oleh Stiyarini & Bambang (2016) DER 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan namun berbanding terbalik 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayogi & Fidiana (2016) menyatakan 

kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Untuk penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Profitabilitas terhadap 

Nilai Perusahaan menurut penelitian yang dilakukan oleh Mayogi dan Fidiana 

(2016) profitabilitas secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan namun berbanding terbalik dengan penelitian Anzlina & Rustam 

(2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

Berkaitan dengan adanya gap fenomena dan gap research diatas, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Likuiditas dan 

Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Profitabilitas Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ”. 

 

I.2   Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan 

dibahas adalah: 

a. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Profitabilitas. 

b. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Profitabilitas. 

c. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

d. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

e. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

f.   Apakah Likuiditas dan Leverage berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

Melalui Profitabilitas. 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini 

antara lain: 

a. Untuk mengetahui dan membuktikan Likuiditas berpengaruh terhadap 

Profitabilitas. 
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b. Untuk mengetahui dan membuktikan Leverage berpengaruh terhadap 

Profitabilitas. 

c. Untuk mengetahui dan membuktikan Likuiditas berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan. 

d. Untuk mengetahui dan membuktikan Leverage berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan. 

e. Untuk mengetahui dan membuktikan Profitabilitas berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan. 

f.   Untuk mengetahui dan membuktikan Likuiditas dan Leverage 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan Melalui Profitabilitas. 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penulisan ini di harapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak 

yang berkompeten dalam bidang keuangan. Untuk ini manfaat hasil penulisan di 

jabarkan sebagai berikut :  

a. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bukti empiris menyangkut 

pada  pengaruh likuditas dan leverage terhadap  nilai  perusahaan melalui 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  

Indonesia sebagai  informasi  pengembangan untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini menambah wawasan intelektual dan pemahaman 

mengenai pengaruh likuiditas dan leverage terhadap nilai perusahaan 

melalui profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa 

Efek Indonesia. Disamping itu peneliti juga dapat menganalisa dan 

memecahkan masalah dengan ilmu yang telah didapat di perguruan 

tinggi.
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