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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Para pengguna laporan  

keuangan adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap isi laporan 

keuangan yang merupakan para stakeholder, manajemen, investor,  

masyarakat, pelanggan, pemasok dan lain sebagainya. Investor 

berkepentingan terhadap informasi yang terkait dengan nilai perusahaan. 

Keputusan yang diambil menyangkut apakah investasi dilanjutkan atau tidak, 

berapa besarnya dividen, dan lain-lain. 

Meningkatnya situasi persaingan yang dihadapi oleh perusahaan saat 

ini menuntut peran seorang manajer yang mampu mengelola keuangan 

perusahaan dengan baik serta mampu memakmurkan para pemegang saham. 

Tujuan utama perusahaan go public adalah meningkatkan kemakmuran 

pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan 

Solvatore (2005) dalam Nurminda, et al, (2017). Ukuran yang digunakan 

untuk menilai keberhasilan seorang manajer dalam mengelola perusahaan 

adalah dengan melihat nilai  perusahaan. Nilai perusahaan dapat memberikan 

kemakmuran pemegang saham  secara maksimum apabila harga saham 

meningkat, Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi kemakmuran 

pemegang saham. Setiap pemilik perusahaan  akan selalu menunjukkan
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kepada calon investor bahwa perusahaan mereka tepat sebagai alternatif 

investasi, maka apabila pemilik perusahaan tidak mampu menampilkan sinyal 

yang baik tentang nilai perusahaan, nilai perusahaan akan berada di atas atau 

dibawah nilai yang sebenarnya.   

Namun terkadang perusahaan tidak berhasil meningkatkan nilai  

perusahaan. Hal tersebut dapat di karenakan pemilik perusahaan 

mengharapkan pihak manajemen berusaha sebaik mungkin untuk 

meningkatkan nilai perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan para pemegang saham. Agency theory 

menyatakan berbeda, pihak manajemen bisa saja bertindak mengutamakan 

kepentingan dirinya senidiri Jensen dan Meckling (1976) dalam Nurminda, et 

al, (2017). Perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pemegang 

saham disebut dengan agency conflict, oleh karena itu munculnya  perbedaan  

antara  pemegang  saham  dan  pihak manajemen. 

Nilai perusahaan dijadikan fokus utama dalam pengambilan keputusan 

oleh investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan atau tidak. Untuk 

dapat menarik minat investor, perusahaan mengharapkan manajer keuangan 

akan melakukan tindakan terbaik bagi perusahaan dengan memaksimalkan  

nilai perusahaan sehingga kemakmuran (kesejahteraan) pemegang saham  

dapat tercapai. Nilai perusahaan tidak hanya mencerminkan bagaimana nilai 

intrinsik  pada saat ini tetapi juga mencerminkan prospek dan harapan akan 

kemampuan perusahaan tersebut dalam meningkatkan nilai kekayaannya di 

masa depan Silaban (2013) dalam Nurminda, et al, (2017) 
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Dalam penelitian ini, indikator nilai perusahaan yang digunakan yaitu 

Price to Book Value (PBV) yang merupakan perbandingan harga pasar dari 

suatu saham dengan nilai bukunya. Berdasarkan rasio PBV, dapat dilihat 

bahwa nilai perusahaan yang baik ketika nilai PBV di atas satu (over valued) 

yaitu nilai pasar lebih besar dari pada nilai buku perusahaan. Semakin tinggi 

PBV berarti perusahaan semakin berhasil menciptakan nilai atau 

kemakmuran bagi pemegang saham. Sebaliknya, apabila PBV di bawah satu 

(under valued) mencerminkan nilai perusahaan tidak baik. 

Leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan Debt to Equity 

Ratio (DER), dengan alasan bahwa DER dapat menunjukkan tingkat risiko 

suatu perusahaan, yang menggambarkan risiko struktur modal, dimana 

semakin tinggi rasio DER perusahaan maka semakin tinggi risikonya karena 

pendanaan dari unsur hutang lebih besar daripada modal sendiri (equity).  

Menurut Fahmi (2011:62) dalam Nurminda, et al, (2017) rasio 

leverage adalah untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan 

utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan 

karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (utang 

ekstrem) yaitu perusahaan  terjebak dalam tingkat utang yang sangat tinggi 

dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Menurut Maryam (2014), 

leverage adalah penggunaan sejumlah aset atau dana oleh perusahaan dimana 

dalam penggunaan aset atau dana tersebut, perusahaan harus mengeluarkan 

biaya tetap. Meskipun masih banyak perdebatan diantara ahli tentang 

kelayakan perbandingan dari penggunaan rasio leverage ini. Dari beberapa 
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rasio yang ada, peneliti memilih menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) 

dalam penelitian ini. DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian 

modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang Weston dan Copeland 

(2010) dalam Nurminda, et al,  (2017) 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

dengan berbagai cara, antara lain: total aset, log size, nilai pasar saham, dan 

lain-lain. Penentuan ukuran perusahaan dalam penelitian ini didasarkan 

kepada total aset perusahaan,  karena menurut (Herawaty 2005) total aset 

dianggap lebih stabil dan lebih dapat mencerminkan ukuran perusahaan.  

Dalam Nurminda, et al, (2017), ukuran perusahaan adalah salah satu 

variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. 

Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan 

berskala kecil dan perusahaan berskala besar. Ukuran perusahaan adalah 

suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut 

berbagai cara, antara lain total aktiva, log size, penjualan, dan nilai pasar 

saham. Penentuan ukuran perusahaan dalam penelitian ini didasarkan kepada 

total aset perusahaan, karena total aset dianggap lebih stabil dan lebih dapat 

mencerminkan ukuran perusahaan. Menurut Putra (2013) dalam Nurminda 

dkk (2017) perusahaan besar dapat dengan mudah mengakses ke pasar modal. 

Kemudahan untuk mengakses ke pasar modal berarti perusahaan memiliki 

fleksibilitas dan  kemampuannya untuk memunculkan dana yang lebih besar. 
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Kebijakan dividen dalam suatu perusahaan merupakan hal yang 

komplek karena akan melibatkan kepentingan dari banyak pihak yang akan 

terkait. Tujuan investasi para pemegang saham adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraaan dengan memperoleh return dari dana yang diinvestasikan. 

Kebijakan dividen pada dasarnya adalah penentuan besarnya keuntungan atau 

return yang akan diberikan kepada para pemegang saham (investor). 

Kebijakan keputusan pembagian dividen merupakan hal yang sangat penting 

karena menyangkut apakah laba/profit di bagika kepada investor atau di 

investasikan kembali oleh perusahaan. Proporsi Net Incom After Tax yang  

dibagikan sebagai dividen  biasanya dipresentasikan dalam Dividend Pay Out 

Ratio (DPR). Dividend Pay Out Ratio (DPR) inilah yang akan menentukan 

besarnya dividen per lembar saham (Dividend Per Share) dibandingkan 

dengan Laba per lembar saham (Earning Per Share). Jika dividen yang 

dibagikan besar maka hal tersebut akan meningkatkan harga saham yang juga 

akan berakibat pada peningkatan nilai perusahaan. Rasio pembayaran dividen 

adalah  presentase laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham dalam 

bentuk kas, Analisa (2011) dalam Suffah dan riduwan (2016). 

Rasio profitabilitas diukur dengan Return On Equity (ROE). ROE  

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba bersih setelah pajak berdasarkan modal sendiri Sutrisno (2009:267) 

dalam Nurminda Dkk (2017).  

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya Fahmi 
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(2011:135) dalam Nurminda et al, (2017). Sedangkan menurut Harahap 

(2010:305) Dalam Nurminda, et al, (2017) profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan (gross 

profit margin), total aset (return on  investment/return on assets) maupun 

modal sendiri (return on equity). Inti dari penggunaan rasio  ini adalah untuk 

menunjukkan efisiensi perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 

Return On Equity (ROE) sebagai proksi dari rasio profitabilitas. ROE disebut 

juga dengan laba atas ekuitas. Rasio ini mengkaji sejauh mana perusahaan 

mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba 

atas ekuitas/modal sendiri. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh Nurminda et al, (2017) dengan judul “pengaruh profitabilitas, leverage, 

dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan”. Dimana penelitian yang 

dilakukan oleh Nurminda, et al, (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang dan Konsumsi 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. Perbedaan dari 

penelitian ini adalah obyeknya dan penambahan variable yaitu kebijakan 

deviden. Pada penelitian ini peneliti mengambil obyek perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2016. 

Hasil penelitian Nurminda, et al, (2017) membuktikan bahwa 

Profitabilitas (ROE), Leverage (DER), dan Ukuran Perusahaan (Ln.Aset) 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap nilai perusahaan (PBV). Dan 
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pada penelitian Suffah dan Riduwan (2016) membuktikan bahwa kebijakan 

deviden berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Peneliti mengambil 

variabel-variabel dari penelitian sebelumnya dan mengambil obyek penelitian 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 

2014-2016 dengan mengambil judul “PENGARUH LEVERAGE, 

UKURAN PERUSAHAAN, KEBIJAKAN DEVIDEN DAN 

PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN” (studi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-

2016 ) 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah kebijakan deviden berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka 

penelitian ini digunakan untuk: 

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

leverage terhadap nilai perusahaan. 

2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan  terhadap nilai perusahaan. 
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3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh   

kebijakan deviden  terhadap nilai perusahaan. 

4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh 

dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui apakah leverage, ukuran 

perusahaan, kebijakan deviden dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan bagi perusahaan manufaktur di BEI periode 2014-2016 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang 

pengaruh leverage, ukuran perusahaan, kebijakan deviden dan profitabilitas 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan sehingga pada hakekatnya penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan bahan  pertimbangan  bagi  perusahaan  

dalam  mengaplikasikan variabel-variabel penelitian  ini untuk membantu 

meningkatkan  nilai perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan emiten 

untuk mengevaluasi,  memperbaiki, dan meningkatkan kinerja manajemen 

dimasa yang akan datang. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi  landasan  teori  yang  mendasari  penelitian  terdahulu  

yang  sejenis  dan  kerangka  pemikiran  yang  menggambarkan  

hubungan  antar  variabel  penelitian  serta hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, definisi operasional variabel dan metode 

analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, statistik deskriptif, 

analisis data dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yangtelah 

dibahas pada bab – bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan 

saran – saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak 

yang berkepentingan 


