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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Persaingan dalam industri membuat setiap perusahaan properti dan 

real estate semakin terpacu untuk meningkatkan kinerja agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui memaksimalkan 

nilai perusahaan (Sartono, 2010: 8). Menurut Suharli (2006), nilai perusahaan 

sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat 

mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Menurut Oka (2011), 

nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari suatu ekuitas perusahaan 

ditambah dengan nilai pasar hutang. Dengan demikan, penambahan dari 

jumlah ekuitas perusahaan dengan hutang perusahaan dapat mencerminkan 

nilai perusahaan. 

Salah satu hal yang menarik bagi investor adalah tingginya nilai 

perusahaan. Oleh karena itu memaksimumkan nilai perusahaan merupakan 

salah satu strategi yang tepat bagi suatu perusahaan, sebab memaksimumkan 

nilai perusahaan berarti memaksimumkan nilai sekarang dari semua 

keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham di masa yang akan 

datang. Nilai perusahaan tercemin dari harga saham yang stabil, yang dalam 
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jangka panjang mengalami kenaikan, semakin tinggi harga saham maka 

semakin tinggi pula nilai perusahaan (Sudana, 2009:7). Menurut Suharli 

(2006), nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja 

perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. 

Salah satunya, pandangan nilai perusahaan bagi pihak kreditur. Menurut Oka 

(2011), nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari suatu ekuitas perusahaan 

ditambah dengan nilai pasar hutang. Dengan demikan, penambahan dari 

jumlah ekuitas perusahaan dengan hutang perusahaan dapat mencerminkan 

nilai perusahaan. 

 Nilai perusahaan dapat ditentukan dengan beberapa faktor antara lain 

yaitu ukuran perusahaan, leverage, price earning ratio, profitabilitas, dan 

struktur kepemilikan saham. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana 

dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara 

lain dengan total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran 

perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin 

besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah pula 

perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal 

maupun eksternal.  

Leverage dapat dipahami sebagai penaksir dari risiko yang melekat 

pada suatu perusahaan. artinya leverage yang semakin besar menunjukkan 

resiko investasi yang semakin besar pula. Perusahaan dengan rasio leverage 

yang rendah memiliki rasio leverage yang lebih kecil.  
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Price earning ratio menunjukkan rasio dari harga saham terhadap 

earnings. Ratio ini menunjukkan seberapa besar investor menilai harga dari 

saham terhadap kelipatan dari earnings (Jogiyanto, 2010:146). Apabila harga 

per lembar saham dan tingkat pertumbuhan laba suatu perusahaan meningkat, 

maka price earning ratio juga meningkat dan akan meningkatkan pula nilai 

perusahaan. 

Weston dan Copeland (1992) mendefinisikan profitabilitas sejauh 

mana perusahaan menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. 

Apabila profitabilitas perusahaan baik maka para stakeholders yang terdiri 

dari kreditur, supplier, dan juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan 

dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Dengan 

baiknya kinerja perusahaan akan meningkatkan pula nilai perusahaan. 

Struktur kepemilikan saham diprediksi berpengaruh dalam penentuan 

struktur modal. Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham perusahaan 

cenderung akan mengurangi utang. Semakin terkonsentrasi kepemilikan 

saham, maka akan terjadi pengawasan yang efektif terhadap manajemen. 

Manajemen akan semakin berhati-hati dalam melakukan peminjaman, sebab 

jumlah utang yang terlalu tinggi akan menimbulkan risiko financial distress 

sehingga nilai perusahaan akan menurun. Jumlah utang yang melewati titik 

optimalnya akan membuat penghematan pajak dari penggunaan utang lebih 

rendah dari pada nilai sekarang dari financial distress dan agency cost (model 
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trade off). Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham perusahaan juga 

diprediksi akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan telah 

dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Prasetyorini (2013) tentang pengaruh 

ukuran perusahaan, leverage, price eraning ratio, dan profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan. Hasil ini menunjukan bahwa variabel ukuran perusahaan, 

price earning ratio, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, namun variabel leverage tidak menunjukkan pengaruh terhadap 

nilai perusahaan.  

Sujoko dan Subiantoro (2007) tentang pengaruh struktur kepemilikan 

saham, leverage, faktor intern dan faktor ekstern terhadap nilai perusahaan. 

Hasil ini menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif dan signifikan 

namun untuk kepemilikan manajerial dan pasar modal berpengaruh positif dan 

tidak menujukkan signifikan.  

Penelitian Ayem dan Nugroho (2016) tentang pengaruh profitabilitas, 

struktur modal, kebijakan deviden, dan keputusan investasi terhadap nilai 

perusahaan perusahaan manufaktur Go publik di BEI periode 2010-2014, 

menyatakan profitabilitas, kebijakan deviden, dan keputusan ivestasi 

berpengaruh positif dan signifikan, untuk variabel struktur modal tidak 

memiliki oengaruh terhadap nilai perusahaan.  
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Adnantara (2013) menemukan bahwa variabel struktur kepemilikan 

saham tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan namun variabel 

CSR menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian Pamungkas dan Puspaningsih (2013) tentang pengaruh 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan deviden dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan,  menunjukan bahwa dengan uji 

menggunakan regresi dijelaskan bahwa variabel keputusan investasi 

berpengaruh positif pada nilai perusahaan terbukti dan untuk variabel 

keputusan pendanaan, kebijakan deviden, dan ukuran persahaan tidak terbukti 

positif berpengaruh pada nilai perusahaan.  

Dewi dan Wirajaya (2013) tentang pengaruh struktur modal, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan pada nilai perusahaan,  menunjukan 

bahwa variabel struktur modal dan profitabilitas berpengaruh signifikan pada 

nilai perusahaan berbeda dengan variabel ukuran perusahaan yang tidak 

memiliki pengaruh signifikan pada nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan adanya 

perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena ada perbedaan 

hasil tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji ulang tentang hubungan 

antara ukuran perusahaan, leverage, price earnign ratio, profitabilitas, dan 

ukuran kepemilikan saham terhadap nilai perusahaan dengan judul 

“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PRICE EARNING 
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RATIO, PROFITABILITAS, DAN UKURAN KEPEMILIKAN SAHAM 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas , maka 

dalam penelitian ini dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah price earning ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

5. Apakah ukuran kepemilikan saham berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan ini adalah menganalisis dan memberikan bukti empiris atas: 

1. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Untuk menguji apakah leverage berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Untuk menguji apakah price earning ratio berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 
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4. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

5. Untuk menguji apakah ukuran kepemilikan saham berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan penulis terhadap permasalahan yang diteliti. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi secara umum 

dan akuntansi khusus yang terkait dengan nilai perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan 

bagi para investor dalam mempertimbangkan keputusan yang berkaitan 

dengan penanaman investasi yang akan dilakukan pada perusahaan. 

Terutama dalam menilai kualitas nilai perusahaan.  

  



8 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, Merupakan pendahuluan yang menguraikan 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. 

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, Menguraikan diskripsi dari variabel 

penelitian, definisi operasional, penentuan sampel penelitian, metode 

pengumpulan data penelitian serta metode analisis data dan mekanisme alat 

analisis yang menjelaskan metode analisis data dan mekanisme alat analisis 

yang digunakan dalampenelitian. 

BAB IV Analisis dan Pembahasan, Bab ini menjelaskan mengenai 

deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasanya. 

BAB V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh 

dari pelaksanaan penelitian dan saran yang nantinya dapat dijadikan acuan 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. 


