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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Industri tekstil dan garmen di Indonesia menjadi salah satu tulang 

punggung industri manufaktur dan merupakan industri prioritas nasional yang 

masih prospektif untuk dikembangkan. Industri tekstil dan garmen memberikan 

kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, selain menciptakan 

lapangan kerja cukup besar, industri ini mendorong peningkatan investasi 

dalam dan luar negeri. Industri tekstil dan garmen merupakan industri padat 

karya, yang sedikitnya menyerap 1,8 juta pekerja. Dari sisi tenaga kerja, 

pengembangan atau penambahan kapasitas industri dapat dengan mudah 

terakomodasi oleh melimpahnya tenaga kerja dan upah yang kompetitif, 

khususnya dibandingkan dengan kondisi di industri negara maju. Industri 

tekstil adalah industri yang berorientasi ekspor. 

Industri tekstil dan garmen di Indonesia saat ini sedang menghadapi 

tantangan sekaligus menghadapi tekanan ditengah globalisasi dunia untuk 

perdagangan bebas. Pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas antara 

Indonesia dengan beberapa negara memberikan tekanan cukup berat bagi 

industri tekstil nasional khusunya di pasar domestik (www.beritadaerah.co.id, 

2004). 

http://www.beritadaerah.co.id/
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Kondisi perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang 

ketat antar perusahaan dalam industri. Persaingan membuat setiap perusahaan 

semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tetap tercapai. Tujuan 

utama perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemilik atau para 

pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan (Salvatore, 2005). 

Nilai perusahaan yang diproksikan dengan Price to Book Value (PBV) 

yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, atau menjadi tujuan 

perusahaan bisnis perusahaan saat  ini, sebab akan meningkatkan kemakmuran 

para pemegang saham atau stockholder wealth maximization (Brigham dan 

Houston, 2009). Price to Book Value (PBV) adalah rasio yang membandingkan 

harga saham dengan nilai bukunya.  

Setiap investor pasti mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi 

dan tidak menginginkan resiko dari investasi yang dimilikinya. Oleh karena itu, 

investor hanya akan berinvestasi pada sektor yang kurang beresiko. Untuk itu, 

sebelum memutuskan untuk berinvestasi, investor harus terlebih dahulu 

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tepat mengenai kinerja 

perusahaan sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan 

investasi. Untuk membantu investor dalam membuat keputusan investasi, maka 

perusahaan perlu melakukan pelaporan keuangan. Akuntansi menyajikan 

informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari 

laporan keuangan.  

Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan tahun 

berjalan ataupun tahun sebelumnya yang biasa dibuat sebagai pedoman untuk 
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tahun selanjutnya. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil-hasil dari 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 

antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data dan aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 

2004). 

Hasil analisis laporan keuangan akan membantu menginterpetasikan 

berbagai hubungan serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar 

pertimbangan mengenai prediksi masa depan perusahaan apakah dapat 

bertahan atau tidak. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi investor dalam menilai perusahaan 

yaitu rasio keuangan. Dalam penelitian ini rasio keuangan yang dipakai adalah 

rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio aktivitas. 

Variabel pertama adalah rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat 

penjualan, asset, dan modal saham tertentu (Husnan, 2001). Profitabilitas 

menggambarkan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan laba dengan 

menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Dalam penelitian ini rasio 

profitabilitas diukur dengan menggunakan Return on Equity (ROE). ROE 

merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang 

saham perusahaan (Agus, 2001). ROE merupakan indikator keuangan yang 

digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Semakin tinggi ROE maka 

kinerja perusahaan juga semakin baik. Hal ini juga mempertinggi kepercayaan 
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investor terhadap perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek 

perusahaan yang baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut 

dan nilai perusahaan akan meningkat. 

Variabel kedua adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin 

kewajiban-kewajiban lancarnya. Rasio likuiditas menjelaskan bagaimana 

perusahaan mampu dalam membayar kewajiban finansial tepat waktu (Sartono, 

2001). Dalam penelitian ini likuiditas diukur dengan menggunakan Current 

Ratio (CR). Current Ratio (CR) adalah rasio yang membandingkan antara 

aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek. Semakin 

tinggi Current Ratio, menunjukkan kemampuan kas perusahaan untuk 

memenuhi (membayar) kewajiban jangka pendeknya (Brigham, 1983). 

Variabel ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aset-

asetnya secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini rasio aktivitas diukur 

dengan menggunakan Total Assets Turnover (TATO). Total Assets Turnover 

(TATO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiennya 

seluruh aktiva perusahaan digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan 

(Ang, 1997). Perputaran aktiva yang lebih cepat untuk menunjang kegiatan 

penjualan bersihnya akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh, sehingga 

investor tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut dengan demikian 

nilai perusahaan akan naik. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Santika dan Kusuma (2002) pengaruh 

profitabilitas sebagai indikator kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap 

perusahaan. Karena dengan meningkatnya kinerja perusahaan akan 

meningkatkan ROA dan ROE yang merupakan contoh proksi dari rasio 

profitabilitas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2010) yaitu pengaruh DER, 

DPR, ROE, dan  Size Terhadap PBV Perusahaan Manufaktur yang Listing Di 

BEI Periode 2005-2007 mendapatkan hasil bahwa secara parsial variabel 

Return on Equity berpengaruh signifikan terhadap Price to Book Value namun, 

pada penelitian yang dilakukan oleh Carningsih (2009) mendapatkan hasil 

bahwa secara parsial Return on Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan.  

Menurut Sidarta (1998) ROE dan PBV mempunyai hubungan yang 

positif namun menurut Rosje dan Astuti (2003) menunjukkan hubungan yang 

negatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wirawati (2008) yang ditemukan 

dari keempat faktor fundamental yang dianalisis menunjukkan bahwa variabel 

Return On Equity (ROE) mempunyai hubungan yang signifikan Price To Book 

Value (PBV). 

Penelitian diatas terdapat perbedaan hasil terhadap Price to Book Value 

(PBV), oleh karena itu penelitian ini akan mengukur industri tekstil dan 

garmen dengan mengkaji pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas 

terhadap Price to Book Value (PBV) pada Perusahaan Tekstil dan Garmen 
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013, sedangkan 

rasio profitabilitas diproksikan dengan Return On Equity (ROE), rasio 

likuiditas diproksikan dengan Current Ratio (CR) dan rasio aktivitas 

diproksikan dengan Total Assets Turnover (TATO).  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Price to Book Value 

(PBV) pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap Price to Book Value (PBV) 

pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2010-2013? 

3. Apakah aktivitas berpengaruh terhadap Price to Book Value (PBV) 

pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2010-2013? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap Price to Book Value 

(PBV) pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013. 

2. Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap Price to Book Value (PBV) 

pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2010-2013. 
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3. Menganalisis pengaruh aktivitas terhadap Price to Book Value (PBV) 

pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2010-2013. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai aplikasi dari teori-teori yang 

diperoleh selama perkuliahan ke dalam perusahaan atau lembaga, serta 

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana 

dalam bidang manajemen ekonomi. 

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan informasi untuk manajemen dalam meningkatkan nilai 

perusahaan. 

3. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap nilai 

perusahaan, sehingga dapat membantu investor dalam mengambil 

keputusan investasi di pasar modal. 

4. Bagi pihak lain dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai landasan teori untuk melakukan penelitian lanjutan. 

E. Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan skripsi ini, akan dibahas berbagai hal sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang 

menampilkan landasan pemikiran secara garis besar baik dalam 
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teori maupun fakta yang ada yang menjadi alasan dibuatnya 

penelitian ini. Perumusan masalah berisi mengenai pernyataan 

tentang keadaan, fenomena dan atau konsep yang memerlukan 

jawaban melalui penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian yang 

merupakan hal yang diharapkan dapat dicapai mengacu pada latar 

belakang masalah, perumusan masalah dan hipotesis yang 

diajukan. Pada bagian terakhir dari bab ini yaitu sistem penulisan, 

diuraikan mengenai ringkasan materi yang akan dibahas pada 

setiap bab yang ada dalam skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan landasan teori, yang berisi jabaran teori-teori 

dan menjadi dasar dalam perumusan hipotesis serta membantu 

dalam analisis hasil penelitian. Penelitian terdahulu merupakan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran adalah 

skema yang dibuat untuk menjelaskan secara singkat 

permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis adalah pernyataan 

yang disimpulkan dari tinjauan pustaka, serta merupakan jawaban 

sementara atas masalah penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menguraikan variabel penelitian dan definisi 

operasional dimana diskripsi terhadap variabel yang digunakan 

dalam penelitian akan dibahas sekaligus melakukan pendefinisian 
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secara operasional. Penentuan sampel berisi mengenai masalah 

yang berkaitan dengan jumlah populasi, jumlah sampel yang 

diambil dan metode pengambilan sampel. Jenis dan sumber data 

adalah gambaran tentang jenis data yang digunakan untuk 

variabel penelitian. Metode analisis mengungkapkan bagaimana 

gambaran model analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menjelaskan tentang diskripsi obyektif objek penelitian 

yang berisi penjelasan singkat obyek yang digunakan dalam 

penelitian. Analisis data dan pembahasan hasil penelitian 

merupakan bentuk yang lebih sederhana yang mudah dibaca dan 

mudah diinterpretasikan meliputi diskripsi objek penelitian, 

analisis penelitian, serta analisis data dan pembahasan. Hasil 

penelitian mengungkapkan interpretasi untuk memakai implikasi 

penelitian. 

 BAB V : PENUTUP 

Merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan 

dari hasil penelitian dan saran dari pembahasan. Saran yang 

diajukan berkaitan dengan penelitian dan merupakan anjuran yang 

diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan dalam penelitian.  


