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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tahun 2016 industri manufaktur masih menjadi sumber pertumbuhan 

utama ekonomi Indonesia. Setiap perusahaan manufaktur dituntut mampu 

mengikuti arus persaingan agar tetap dapat mempertahankan usahanya. 

Persaingan perusahaan memberikan dampak bagi setiap perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja yang lebih baik terlebih untuk perusahaan yang telah 

go public. Cara bersaing dapat dilakukan dengan mewujudkan tujuan utama 

perusahaan yaitu meningkatkan kemakmuran pemegang saham melalui 

peningkatan nilai perusahaan. 

Perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, harga saham 

yang diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan 

(Husnan, 2004). Keberadaan Bursa  Efek  Indonesia sangat diperlukan karena 

dengan menerbitkan sahamnya di bursa efek, perusahaan dapat menarik 

investor untuk menanamkan modalnya dan menghasilkan dana bagi 

perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan 

sekaligus meningkatkan nilai perusahaan.  

 Nilai perusahaan adalah harga pasar dari saham perusahaan yang 

terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi, karena harga 

saham dianggap sebagai cerminan dari nilai aset perusahaan yang 

sesungguhnya. Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai 
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perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang 

saham. Persepsi investor  tingkat keberhasilan suatu perusahaan dicerminkan 

melalui nilai perusahaan. Jika perusahaan memiliki nilai yang tinggi biasanya 

perusahaan dapat hidup dalam jangka yang panjang. Investor yang 

berinvestasi di pasar modal tidak hanya memiliki tujuan jangka pendek, tetapi 

juga memperoleh pendapatan dalam jangka panjang. Investor harus 

memanfaatkan semua informasi  keuangan dan non keuangan yang tersedia 

untuk menganalisis pasar dan pendapatan yang akan mereka peroleh dari 

investasi yang mereka lakukan. 

Nilai perusahaan dipengaruhi oleh besar kecilnya profitabilitas. 

Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh 

perusahaan pada saat menjalankan operasinya selama periode tertentu. 

Profitabilitas merupakan rasio yang dapat mewakili kinerja keuangan 

perusahaan secara keseluruhan pada satu periode. Para stakeholders akan 

melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari penjualan dan 

investasi yang dilakukan perusahaan. Jika perusahaan mempunyai profit yang 

tinggi, maka para investor akan menilai bahwa  prospek ke depan perusahaan 

itu baik dan akan membuat nilai perusahaan menjadi naik (Setyowati dan 

Nursiam, 2014). Apabila kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

meningkat, maka harga saham juga akan meningkat. Jadi semakin tinggi 

tingkat profitabilitas yang dicapai perusahaan, maka semakin tinggi nilai 

perusahaan.  
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Perusahaan yang memiliki nilai likuiditas yang baik akan dianggap 

memiliki kinerja yang baik oleh investor. Likuiditas merupakan kemampuan 

perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendek tepat pada 

waktunya. Jika perusahaan mampu melakukan pembayaran maka perusahaan 

dikatakan dalam keadaan likuid (Irawati, 2006). Likuiditas yang tinggi 

menunjukkan kekuatan perusahaan dari segi potensi perusahaan membayar 

utang lancar dari harta lancar yang dimiliki sehingga meningkatkan 

kepercayaan pihak luar seperti kreditur dan investor  terhadap kemampuan 

perusahaan  dan  nilai perusahaan tersebut. 

Kebijakan dividen menjadi aspek penting dalam  memaksimumkan 

nilai perusahaan. Dividen merupakan alasan bagi investor dalam 

menanamkan investasinya. Para investor memiliki tujuan utama untuk 

meningkatkan kesejahteraannya dengan mengharapkan pengembalian dalam 

bentuk dividen yang stabil, sedangkan perusahaan mengharapkan 

pertumbuhan secara terus menerus untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya sekaligus memberikan kesejahteraan kepada para pemegang saham. 

Dengan memberikan dividen yang tinggi kepada investor, maka harga saham 

perusahaan juga semakin tinggi yang berdampak pada tingginya nilai 

perusahaan (Brigham dan Houston, 2011). 

Struktur modal telah menjadi faktor pertimbangan investasi karena 

berkaitan dengan risiko dan pendapatan yang akan diterima oleh para 

investor. Risiko investasi, seperti pendapatan yang diterima tidak sesuai 

dengan harapan investor. Para investor akan melakukan berbagai 
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pertimbangan terkait keputusan untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendanaan, 

manajer harus penuh pertimbangan karena keputusan ini dapat berpengaruh 

terhadap  kinerja  nilai perusahaan. Pendanaan dari penggunaan utang 

memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan penggunaan utang sebagai 

sumber pendaan terletak pada munculnya biaya keagenan dan kepailitan, 

sedangkan kelebihan penggunaan utang diperolehnya pengurangan biaya 

pajak karena pembayaran bunga utang (Prastuti dan Sudhiarta, 2016). 

Keputusan pendanaan ini berkaitan  dengan kebijakan manajer dalam 

menentukan proporsi yang tepat antara jumlah utang dan jumlah modal 

sendiri secara efektif dan efisien  sehingga  dapat memaksimalkan kinerja dan 

nilai perusahaan.  

Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines, 

yaitu tidak hanya keuntungan (profit), namun juga mampu memberikan 

kontribusi kepada masyarakat (people) serta ikut aktif dalam menjaga 

kelestarian lingkungan (planet). Kesadaran mengenai sosial dan lingkungan 

menjadi penting seiring dengan kepedulian masyarakat terhadap produk-

produk  ramah lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin 

nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan sehingga perusahaan perlu 

melaksanakan corporate social responbility, yaitu perusahaan tidak hanya 

mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi kepada shareholders tetapi juga 

kepada stakeholders yang jangkauannya meliputi pelanggan, pegawai, 

komunitas, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan perusahaan. Kepedulian 
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terhadap lingkungan dapat  meningkatkan citra baik perusahaan di mata 

publik, sehingga para pemilik modal cenderung menanamkan modalnya di 

perusahaan yang telah menerapkan corporate social responbility.  Dengan 

demikian semakin banyak tanggung jawab sosial yang dilakukan dapat 

meningkatkan jumlah investor dan nilai perusahaan.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Setyowati 

dan Nursiam (2014)  yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan 

Dividen, dan Corporate Social Responbility (CSR) terhadap Nilai Perusahaan. 

Perbedaan dengan penelitian tersebut, penulis  menambahkan  variabel 

likuiditas, struktur modal, dan  melakukan penelitian untuk periode tahun 

2013-2015. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

penulis mengambil judul: “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kebijakan 

Dividen, Struktur Modal, dan Corporate Social Responbility Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di BEI Periode Tahun 

2013-2015)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 
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5. Apakah corporate social responbility berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk  menganalisis  pengaruh  profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

5. Untuk menganalisis pengaruh corporate social responbility terhadap nilai 

perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak antara lain: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

untuk pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu 

akuntansi, memberikan bukti untuk memperkuat hasil penelitian 
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sebelumnya, dan menjadi dasar kajian berikutnya yang berkaitan dengan 

nilai perusahaan.   

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan 

mengenai profitabilitas, likuiditas, kebijakan dividen, struktur modal, 

corporate social responbility, dan pengaruhnya terhadap nilai 

perusahaan.  

b. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai saran dan bahan masukan 

bagi perusahaan untuk bahan pertimbangan dalam mengelola sumber 

daya yang dimiliki perusahaan sebagai langkah untuk meningkatkan  

nilai perusahaan, mensejahterakan para pemegang saham dan untuk 

kemajuan perusahaan itu sendiri. 

c. Bagi investor dan calon investor, dapat dijadikan acuan bagi para 

investor, calon investor, dan pihak berkepentingan lain dalam 

menganalisis nilai perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi 

yang tepat baik untuk berinvestasi, kredit, dan keputusan yang lain. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi landasan penelitian, kerangka 

pemikiran, serta perumusan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan tentang dasar dari dilakukannya penelitian, jenis dan 

sumber data yang digunakan, penentuan populasi dan sampel yang diteliti, 

variabel penelitian yang akan digunakan, serta teknik analisis data yang akan 

dipakai. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN 

Bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, implikasai, keterbatasan penelitian 

serta saran-saran yang dapat diberikan terhadap penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


