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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdirinya suatu perusahaan harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan 

perusahaan tersebut dibagi menjadi dua yaitu tujuan jangka pendek dan 

tujuan jangka panjang. Dalam tujuan jangka pendek suatu perusahaan 

mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai keuntungan secara maksimal dengan 

menggunakan sumber daya yang ada, sementara tujuan jangka panjang 

perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat 

memberi kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimum apabila harga 

saham tersebut meningkat. Semakin banyak peningkatan harga saham sebuah 

perusahaan, maka semakin maksimum pula kemakmuran suatu pemegang 

saham. Oleh karena itu memaksimalkan nilai perusahaan merupakan hal yang 

sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan cara 

memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan tujuan utama 

suatu perusahaan.  

Nilai suatu perusahaan merupakan pertimbangan yang utama bagi 

investor sebelum ia melakukan investasi di dalam suatu perusahaan. Oleh 

sebab itu dengan meningkatnya nilai suatu perusahaan maka akan lebih 

banyak investor yang tertarik untuk melakukan investasi di dalam perusahaan 

tersebut bahkan dengan jumlah yang lebih besar. Karena perusahaan yang 

baik nilainya dipandang oleh investor bahwa perusahaan tersebut nantinya 

akan memberikan laba atau hasil investasi yang baik pula. 
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Menurut Suffah dan Riduwan (2016) 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 

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. 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan 

diantaranya yaitu leverage, profitabilitas, size,  growth opportunity, dan 

kebijakan dividen. Faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yang  

pertama yaitu leverage, menurut Martono dan Harjito (2008:295) dalam Sari 

dan Priyadi (2016) leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (fixed cost asset 

or fund) yang gunanya untuk memperbesar tingkat pengahasilan (return) bagi 

pemilik perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi rentan 

terhadap kondisi financial distress. Financial distress merupakan keadaan 

dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam akan 

mengalami kebangkrutan karena penggunaan utang yang berlebihan sehingga 

tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibanya. Kerugian yang timbul tidak 

hanya ditanggung oleh perusahaan tetapi juga di tanggung oleh para 



3 
 

 
 

pemegang saham dan investor. Kerugian tersebut dapat berupa pengurangan 

dividen atau kebangkrutan perusahaan akibat tidak dapat membayar beban 

tetap. Hal ini menyebabkan nilai perusahaan menurun karena dianggap 

mengurangi kemakmuran pemilik atau pemegang saham perusahaan. 

Sehingga semakin tinggi tingkat leverage suatu perusahaan, akan semakin 

rendah nilai perusahaan tersebut (Sari dan Priyadi, 2016). Sehingga dapat 

dikatakan leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian Sari (2013)  yang menunjukkan bahwa 

leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Suffah dan Riduwan (2016), Sari dan 

Sidiq (2013), Febrianti (2012) yang menunjukan hasil bahwa leverage 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Novari dan Lestari (2016) dan 

Adelegan (2007) yang menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Profitabilitas atau Return on equity adalah suatu pengukuran dari 

penghasilan yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang mereka 

investasikan di dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi return on equity 

maka akan meningkatkan permintaan saham perusahaan. Meningkatnya 

permintaan saham akan mendorong harga saham meningkat. Tingginya harga 

saham akan menetukan return yang diterima oleh para investor. Semakin 

tinggi perusahaan memperoleh laba, maka semakin besar return yang di 

harapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik 
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(Sari dan Priyadi, 2016).  Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan 

Wirajaya (2013), Prasetyorini (2013), dan Febrianti (2012) menghasilkan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Sidiq (2013) 

menghasilkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Ukuran perusahaan (size) merupakan tolak ukur dalam membedakan 

besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan cara antara lain total aktiva, log 

size, dan nilai pasar saham. Perusahaan besar lebih memiliki kepercayaan 

investor dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar 

dianggap memiliki kondisi yang stabil. Sehingga memudahkan perusahaan 

dalam mendapatkan modal. Menurut Sari dan Priyadi (2016) perusahaan 

dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk 

memperoleh pendanaan dari berbagai sumber. Umumnya perusahaan besar 

memiliki total aktiva dengan nilai aktiva yang cukup besar dan dikenal oleh 

masyarakat. Hal ini akan memudahkan perusahaan dalam mencari modal 

melalui para investor. Mudahnya perusahaan dalam mendapatkan modal akan 

medukung operasional perusahaan secara maksimum. Maka dapat dikatakan 

bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin tinggi pula nilai 

perusahaan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan 
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dengan hasil penelitian Febrianti (2012) memperoleh hasil size berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Pantow et al (2015) menunjukan bahwa size berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Serta penelitian Dewi dan 

Wirajaya (2012) memperoleh hasil bahwa size tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Growth opportunity atau peluang bertumbuhnya suatu perusahaan, 

menjelaskan prospek pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. 

Suatu perusahaan yang nantinya akan mengalami pertumbuhan yang tinggi di 

masa yang akan datang cenderung akan lebih memilih menggunakan saham 

untuk mendanai kegiatan operasional perusahaannya. Sedangkan perusahaan 

dengan kesempatan bertumbuh yang rendah akan lebih memilih 

menggunakan hutang jangka panjang. Adanya peluang investasi memberikan 

sinyal positif kepada investor tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang 

akan datang. Sinyal yang di tangkap oleh investor tersebut dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. growth opportunity yang tinggi menandakan 

peluang untuk mendapatkan return lebih tinggi dimasa yang akan datang. 

Artinya, growth opportunity akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian Hermuningsih (2013) dalam Sari dan Priyadi (2016) menunjukan 

hasil growth opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sari (2013), Prasetyorini (2013), dan Hermuningsih (2012) menunjukan hasil 

bahwa growth opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
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perusahaan.. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dewi dan 

Wirajaya (2013) yang menunjukan hasil yang berbeda yaitu growth 

opportunity berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

Kebijakan dividen merupakan keputusan yang berkaitan dengan 

penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham dan laba tersebut 

dapat dibagi sebagai dividen atau laba yang ditahan untuk diinvestasikan 

kembali. 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 atau profit di bagikan 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 (Suffah da Riduwan, 2016). 

Sehingga dapat diartikan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 
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Achmad (2014), Noerirawan dan Abdul (2012), dan Artini dan Ni luh (2011) 

yang mengatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Mardiyati et al (2012) dan Nurhayati (2013) yang menyatakan bahwa 

kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Sari dan Priyadi (2016). Hal yang membedakan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu menambah satu variabel independen yaitu kebijakan 

dividen. Kebijakan dividen pada dasarnya adalah penentuan besarnya 

keuntungan atau return yang akan diberikan kepada para pemegang saham 

(investor). Semakin besar laba yang dibagikan kepada pemegang saham 

(investor), maka investor akan semakin tertarik untuk melakukan investasi 

pada perusahaan tersebut, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Leverage, Profitabilitas, 

Size, Growth Opportunity, dan Kebijakan Dividen (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang dan Konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan di perusahaan 

manufaktur sub sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) ? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

3. Apakah size berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

4. Apakah growth opportunity berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

5. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya 

pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya 

pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya 

pengaruh size terhadap nilai perusahaan. 

4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya 

pengaruh growth opportunity terhadap nilai perusahaan. 

5. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya 

pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

 

 



9 
 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca 

tentang nilai perusahaan serta dapat menjadi referensi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti, sebagai 

sarana belajar bagi peneliti, dan untuk mengetahui fakor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

investor dalam memilih perusahaan untuk melakukan investasi. 

4. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal yang 

bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan dan memberikan 

kemakmuran bagi pemegang saham yang berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman peneliti, sistematika penulisan 

terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pengantar mengenai arti penting topik penelitian untuk 

diteliti, alur berpikir hingga muncul permasalahan atau isu penelitian, yang 

diakhiri oleh perumusan masalah yang berbentuk kalimat tanya. Selain itu 

berisi juga tujuan dan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini serta 

sistematika pembahasan yang memberikan gambaran untuk laporan 

penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi telaah literatur yang berhubungan dengan topik penelitian 

yang didasari teori dan bukti empiris dari penelitian sebelumnya yang 

digunakan untuk membangun atau merumuskan hipotesis penelitian serta 

rerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi informasi tentang subjek 

penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel (data) yang digunakan 

dalam penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang 

diperlukan, dan pembahasan atas hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan berupa poin-poin yang berisi hasil 

penelitian yang menjawab hipotesis penelitian dan hasil tambahan lainnya, 
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serta berisi saran untuk subjek atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil 

penelitian dan juga untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 


