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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya dihadapkan dengan 

kondisi yang tidak pasti, yang dapat mempengaruhi sukses atau gagal dalam 

mencapai suatu tujuan. Perkembangan eksternal dan internal lingkungan 

yang pesat dan semakin kompleks menuju suatu risiko (Sanjaya dan 

Linawati, 2015).  

Dalam menghadapi risiko pada kondisi perusahaan yang ada, 

perusahaan perlu melakukan penyelidikan terhadap alat-alat manajemen 

yang bisa mengelola risiko (Widjaya & Sugiarti, 2013). Manajemen risiko 

yang baik tidak hanya akan meningkatkan kepastian bisnis namun juga 

meningkatkan keunggulan kompetitif dan nilai perusahaan. 

Manajemen risiko merupakan komponen integral dari strategi 

perusahaan dan implementasinya dilakukan sebagai tindakan untuk 

mencegah dan memitigasi risiko ke tingkat risiko terkecil, agar perusahaan 

untuk bertahan dalam persaingan. Upaya meningkatkan kualitas manajemen 

risiko implementasi dapat dilakukan melalui manajemen risiko terintegrasi, 

yaitu risiko perusahaan implementasi manajemen risiko bisnis.  
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Manajemen risiko bertujuan untuk menciptakan sistem atau 

mekanisme di dalam organisasi sehingga kerugikan risiko dapat diantisipasi 

dan dikelola untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan (Hoyt & 

Liebenberg, 2011). Oleh karena itu, salah satu tujuan manajemen risiko 

adalah untuk menciptakan nilai perusahaan.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh risiko bisnis 

terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah deskripsi kondisi 

kemakmuran pemilik dan pemegang saham. Kemakmuran pemilik dan 

pemegang saham terlihat dari bagaimana harga saham perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan perhitungan Tobin Q dalam mengukur nilai 

berdasarkan perspektif pasar yang mecerminkan masa depan investor 

harapan (Lin et al., 2012). Nilai perusahaan dipengaruhi oleh manajemen 

risiko bisnis dan beberapa variable lain yang mempengaruhi, yaitu ukuran 

perusahaan (SIZE) dan profitabilitas (ROA), yang digunakan sebagai 

variable control independen yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

Nilai pemegang saham akan meningkat apabila nilai perusahaan 

meningkat yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi 

kepada pemgeang saham. Bagi perusahaan yang masih bersifat private atau 

belum go public,nilai perusahaan ditetapkan oleh lembaga penilai atau 

apprisial company (Empiris et al., 2010). 

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

dibawah nilai yang sebenarnya. Sedangkan nilai perusahaan bagi 

perusahaan yang sudah   go   public,   dapat ditentukan oleh mekanisme 

permintaan dan penawaran di bursa, yang tercermin dari listing price 

(Karnadi,1993). 

Dalam beberapa penelitian sebelumnya yang menghubungkan risiko 

bisnis dengan nilai perusahaan telah dilakukan dan ditunjukkan hasil yang 

tidak konsisten. Penelitian oleh (Hoyt dan Liebenberg, 2011) dan penelitian 

yang dilakukan oleh (Tahir dan Razali, 2011) membahas pengaruh risiko 

bisnis dan nilai perusahaan. (Hoyt and Liebenberg ,2011) menyatakan 

bahwa ada pengaruh positif yang signifikan, sedangkan (Mohd Tahir & 

Razali, 2011) menyatakan itu tidak ada efek positif yang signifikan antara 

manajemen risiko bisnis dan nilai perusahaan.  

Terdapat faktor lain yang mempengaruhi tingkat nilai perusahaan 

salah satunya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu 

skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut 

berbagai cara antara lain dengan total aktiva, log size, dan nilai pasar saham. 

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin 

besar ukuran atau skala perusahaan maka semakin mudah memperoleh 

sumber pendanaan yang baik yang bersifat internal atau eksternal (Gede 

Rudangga & Merta Sudiarta, 2016).  

Perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya haruslah 

memiliki tingkat keuntungan atau profitabilitas. Tanpa adanya profitabilitas 
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akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Profitabilitas 

yang tinggi akan meningkatkan minat investor untuk menginvestasikan 

modal terhadap perusahaan, (Krisnawati & Miftah, 2019). Dengan tingkat 

profitabilitass yang besar maka nilai perusahaan dalam pasar saham akan 

meningkat.   

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang menunjukkan 

ketidakkonsistenan hasil penelitian, maka pengaruh pada nilai perusahaan 

akan diperiksa ulang. Penelitian ini dilakukan untuk perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018. 

Perusahaan manufaktur dipilih karena sector ini adalah bisnis kelompok 

dengan ukuran, volume dan risiko perdagangan yang besar dibandingkan 

dengan sektor lain.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti akan melakukan 

penelitian dengan variable resiko bisnis, ukuran perusahaan, dan 

profitabilitas dengan judul “Pengaruh Resiko Bisnis, Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan ( Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode Tahun 2016-2018)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diperoleh beberapa 

rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah ada pengaruh risiko bisnis perusahaan terhadap nilai 

perusahaan ? 

2. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan ? 

3. Apakah ada pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap nilai 

perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, 

maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh Risiko bisnis terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap nilai 

perusahaan.  

3. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap nilai 

perusahaan. 
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D. Manfaat Penulisan 

Dari penulisan ini diharapkan akan memunculkan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Akademisi 

Dapat memberikan kontribusi dalam menambah literature 

mengenai factor-faktor yang mempenaruhi nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

3. Perusahaan 

Penelitian mengenai pengaruh risiko bisnis, ukuran perusahaan, 

dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 diharapkan 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam nilai 

perusahaan. 

4. Investor  

Sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk menentukan nilai 

perusahaan yang akan menjadi target dalam pasar modal untuk 

menetapkan modalnya. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah rangkuman penyajian mengenai 

penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini, sehingga pembaca akan 

memperoleh gambaran jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas 

oleh penulis, penulisan ini terdiri dari 5 bab diantaranya: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisa skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi uaraian mengenai tinjauan teori yang 

melandasi penelitian, kerangka pemikiran, penelitian 

terdahalu, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi mengenai jenis penelitian, definisi 

operasioanl variabel dan pengukuran variabel, populasi 

sampel dan teknik pengumpulan sampel data dan sumber 

data, serta metode analisis data. 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dari 

hasil penelitian, hasil pengujian asumsi, dan  hasil 

pengujian hipotesis. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam penelitian ini berisi kesimpulan yang 

menjawab hipotesis penelitian dan saran bagi peneliti 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


