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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era perkembangan jaman yang semakin maju perusahaan-

perusahaan dituntut untuk melakukan peningkatan kualitas perusahaannya. 

Di Indonesia sebagian besar perussahaannya bersektor perusahaan 

manufaktur. Dimana sektor ini mengelola barang mentah menjadi barang 

setengah jadi atau barang jadi. Sektor indutri ini memiliki pengaruh yang 

besar dalam perekonomian di Indonesia Seperti akan adanya peningkatan 

Produk Domesti Bruto (PDB) dan pendapatan Devisa dari tahun ke tahun 

pada sektor manufaktur. Sektor perusahaan manufaktur memiliki beragam 

produk dan memiliki kontribusi langsung yang lebih besar kepada 

pelanggan sebagai pengguna (Dumairy et.al, 2000). Menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan produksi industri manufaktur besar 

dan sedang (IBS) sebesar 5,51 persen secara tahunan (year on year/yoy) 

pada kuartal III 2017. Angka ini tercatat lebih tinggi dibanding kuartal 

II/2017 sebesar 3,89 persen dan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87 

persen.  Pertumbuhan ini disebabkan karena seluruh sektor industri 

mengalami perbaikan. Sektor manufaktur yang paling menunjukkan 

perbaikan adalah industri logam dengan pertumbuhan 11,97 persen (yoy). 

Kondisi ini, lanjutnya, disebabkan produksi industri baja mengalami 

perbaikan. 
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Selain itu dorongan terbesar ditopang oleh industri makanan dan 

minuman dengan pertumbuhan masing-masing 9,24 persen dan 3,4 persen, 

namun berkontribusi hingga 27,13 persen terhadap total pertumbuhan 

produksi. Di samping itu, terdapat juga industri bahan kimia yang juga 

mencatat pertumbuhan sebesar 9,3 persen. Terdapat pula industri yang 

mencatat kinerja negatif seperti industri komputer, barang elektronik, dan 

optik yang turun 1,78 persen dan industri kertas yang menurun 2,73 persen. 

Demikian, kondisi ini tidak diikuti dengan pertumbuhan industri kecil dan 

menengah (IKM). Berdasarkan periode yang sama, pertumbuhan produksi 

IKM hanya 5,34 persen (yoy), atau menurun dibanding tahun sebelumnya 

5,75 persen. Pertumbuhan tertinggi malah terjadi pada kelompok industri 

komputer, barang elektronik, dan optik dengan pertumbuhan 35,99 persen 

(yoy), atau berbanding terbalik dibanding kondisi yang terjadi di industri 

besar dan sedang. 

 Ini menunjukkan bahwa sektor perusahaan manufaktur mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan yang terjadi akan 

memungkinkan sektor manufaktur dapat meningkatkan nilai Produk 

Nasional Bruto karena kebutuhan pemerintah dalam pembangunan 

infrastruktur di dalam negeri dan kebutuhan masyarakat yang semakin 

beragam. Keberhasilan industri di sektor manufaktur adalah untuk 

memenuhi dua kebutuhan di suatu negara, kemudian mendapatkan 

keuntungan dan siklus bisnis jangka panjang bagi perusahaan tersebut. 

Keberhasilan yang diperoleh mengarahkan perusahaan ke tujuan utama 
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yaitu memaksimalkan kekayaan dan nilai perusahaan (Salvatore et al, 2005) 

. Keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya dari waktu ke waktu 

akan menentukan bagaimana bisnis dan kebijakan arah perusahaan. 

Pencapaian perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan utamanya 

memberikan peluang baru untuk berkembang dan tumbuh. Peluang 

pertumbuhan dapat mencakup dua elemen penting, nilai aset di tempat dan 

opsi investasi di masa depan (Belkaoi et al., 2000: 3). Penilaian dari saham 

oleh pasar (investor dan pemegang saham) terhadap peluang pertumbuhan 

tercermin dari kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Para 

pemegang saham akan memberikan respon yang lebih besar kepada 

perusahaan-perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi. 

Kinerja keuangan yang meningkat dari satu perusahaan ditunjukkan 

oleh peningkatan profitabilitas. Investasi tidak hanya terkait dengan cara 

menciptakan pendapatan dan laba, tetapi juga bagaimana mengelola laba, 

mengelola modal kerja, membuat keputusan strategi keseluruhan untuk 

memasuki pasar dan melakukan akuisisi tertentu (Darmodaran, 2011). 

Profitabilitas didefinisikan sebagai hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan 

keputusan yang dibuat oleh perusahaan untuk menunjukkan efek gabungan 

dari likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi (Brigham & 

Houston et al., 2004). Secara umum, profitabilitas akan digunakan sebagai 

salah satu modal utama (selain utang) untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup jangka panjang, karena profitabilitas yang lebih tinggi akan menjamin 
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kegiatan perusahaan sehingga tidak perlu bergantung pada utang untuk 

melakukan investasi di masa depan. 

Keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan dapat 

mendorong perusahaan untuk memperluas skala bisnisnya. Dari waktu ke 

waktu, akan terjadi peningkatan jumlah aset perusahaan yang membuat 

perusahaan semakin besar. Semakin besar total aset, semakin besar ukuran 

perusahaan (Jones et al., 2001: 79). Peningkatan total aset akan 

meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Peningkatan kinerja 

perusahaan tidak dapat dipisahkan dari aspek modal. 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. 

Brigham dan Houston dkk. (2004) menyatakan bahwa struktur modal 

adalah salah satu elemen kunci dalam operasi perusahaan dan meningkatkan 

keuntungan. Penggunaan utang dalam investasi sebagai tambahan dana dari 

aset perusahaan diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan. Tetapi 

penggunaan struktur modal yang semakin besar dapat menyebabkan biaya 

bunga yang lebih besar. Dimungkinkan ada risiko kebangkrutan yang dapat 

menghambat operasi perusahaan. 

Kinerja perusahaan dalam mengelola modal secara efisien dan efektif 

serta memanfaatkan opsi investasi yang ada akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan menunjukkan nilai arus kas yang diharapkan 
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saat ini, didiskontokan pada tingkat yang mencerminkan baik risiko 

perusahaan pembiayaan proyek dan digunakan untuk membiayai proyek 

(Damodaran et al., 2011). Direksi yang bermaksud untuk memaksimalkan 

nilai perusahaan harus memahami hubungan antara nilai yang diharapkan 

dari tiga keputusan keuangan utama, yaitu pembiayaan, keputusan investasi, 

dan pembagian dividen. Nilai pasar perusahaan mencerminkan indikasi 

tanggung jawab investor terhadap kinerja masa lalu perusahaan dan 

kinerjanya prospek di masa depan (Brigham & Houston et al., 2004) 

Beberapa studi yang dijelaskan menurut Khumairoh, Kalbuana, dan 

Mulyadi (2017) mengindikasikan ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel leverage, Profitability, dan Size of Company teradap nilai 

perusahaan (PBV). Menurut Prabowo, Sunarto, dan Sudiyanto (2016) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Menurut Nurminda, IsynuWardhana, dan Nurbaiti (2017) 

menyatakan bahwa ROE berpengaruh positif signifikan terhadap PBV, 

DER, dan Total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

(PBV). Menurut Ogolmagai (2013) menunjukkan bahwa struktur modal 

yang meliputi DER dan DAR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Suffah (2016) menunjukkan bahwa Profitabilitas, kebijakan 

deviden, dan leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan 

ukuran perusahan tidak  berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil 

analisis yang dikemukakan diatas ternyata menunjukkan hasil yang berbeda-

beda baik profitabilitas, leverage, dan Ukuran perusahaan ada yang 
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menyatakan berpengaruh signifikan dan ada juga yang menyatakan tidak 

berpengaruh signifikan menurut beberapa peneliti. Ini memunculkan 

research gap yang menunjukkan celah dalam masalah yang diteliti sehingga 

perlu ada pembuktian lebih lanjut. Dimungkinkan dalam hasil yang 

dinyatakan pera penelitian diatas dikarenakan adanya sampel yang berbeda 

dalam hal jumlah, kemudian adanya penggunaan sektor perusahaan yang 

berbeda sehingga memunculkan research gap dalam hasil penelitiannya.  

Penjelasan yang dikemukakan diatas dapat diperjelas penelitian yang 

dibangun dengan judul ” Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun Periode 2013-2017”. 

B. Rumusan Masalah 

Nilai perusahaan menjadi suatu hal yang paling penting bagi pihak 

manajemen dalam membangun perusahaan, Nilai perusahaan akan 

menunjukkan kinerja yang dihasilkan perusahaan mampu direspon investor 

baik positif manupun negatif. Respon investor positif artinya bahwa nilai 

perusahaan yang dibangun manajemen mampu memberikan tanggapan yang 

baik dalam jangka depan dan begitu juga sebaliknya. Dari penjelasan diatas 

maka faktor-faktor nilai perusahaan yang dirumuskan penelitian ini adalah: 

1. Apakah Variabel Profitabiliats Berpengaruh Signifikan Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 
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2. Apakah Variabel Leverege Berpengaruh Signifikan Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

3. Apakah Variabel Ukuran Perusahan Berpengaruh Signifikan Terhadap 

Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu: 

1. Untuk mengenalisis pengaruh variabel profitabiliats berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengenalisis pengaruh variabel leverege berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh variabel ukuran perusahan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi yang dapat dihasilkan yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan kontribusi tentang faktor-faktor apa saja 

yang mampu mempengaruhi nilai perusahaan dan sebagai pembuktian 

teori yang dijelaskan sesuai atau tidak dengan hasil dalam penelitian 
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ini sehingga akan dapat tergambar dengan faktor-faktor nilai 

perusahaan beserta pembuktiannya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan kontribusi tentang: 

a.   Pihak Manajemen 

Penelitian ini untuk menggambarkan bahwa nilai perusahaan 

tersebut penting bagi sebuah manajemen karena menunjukkan 

kinerja yang dihasilkan mengalami kenaikan atau penurunan. 

Dengan peningkatan yang terjadi akan memberikan sinyal 

positif bagi investor sehingga pihak manajemen dianggap 

mampu bekerja dengan baik dan begitu sebaliknya. 

b.   Pihak Investor 

Nilai perusahaan untuk menggambarkan sinyal bagi pihak 

investor dalam menginvestasikan dananya dikarenakan nilai 

perusahaan yang dinilai baik oleh investor akan membuat 

investor percaya bahwa dalam jangka panjang perusahaan 

tersebut akan mengalami keuntungan yang diharapkan sehingga 

pada akhirnya investor akan menginvestasikan dana seiring 

dengan peningkatan nilai perusahaan tersebut. 

 


