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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi yang terjadi pada saat sekarang ini memberikan berbagai 

perubahan dan perkembangan dalam segala bidang yang salah satunya adalah 

bidang ekonomi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga revolusi 

industri menyebabkan hubungan ekonomi dan perdagangan memasuki fase 

baru dan menjadi unit ekonomi yang lebih besar. Industri merupakan tahap 

perkembangan ekonomi yang penting bagi kemajuan ekonomi suatu negara 

yang mana juga memberikan dampak positif (Ogolmagai, 2013). Maka dari itu, 

perubahan dan perkembangan pada sektor ekonomi saat ini mengalami 

kenaikan yang sangat pesat. Hal ini diimbangi dengan banyaknya perusahaan 

yang namanya tercatat dalam Bursa Efek Indonesia, salah satunya pada sektor 

Consumer Goods Industry. 

Tingkat persaingan dalam dunia ekonomi semakin kompetitif dan 

semakin ketat. Terdapat banyak perusahaan yang semakin hari semakin baik. 

Hal ini mereka lakukan untuk dapat tetap bertahan dalam persaingan dan tetap 

menjadi unggul di antara pesaing-pesaingnya. Banyak perusahaan yang terus 

mencari cara dan metode untuk meningkatkan daya saingnya dengan 

perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Peningkatan daya 

saing yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan salah satunya adalah dengan 

melakukan kegiatan ekspansi dan meningkatkan aktivitas produksinya 
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(Cahyanto dkk, 2014). Dengan melakukan cara tersebut, diharapkan kegiatan 

yang dilakukan perusahaan tersebut dapat menghasilkan serta meningkatkan 

keuntungan atau laba bagi perusahaan. 

Menghasilkan serta meningkatkan keuntungan perusahaan 

merupakan salah satu tujuan utama dari semua perusahaan. Hal ini akan 

menentukan bagaimana keunggulan suatu perusahaan dalam persaingan 

dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dengan tercapainya tujuan perusahaan 

ini, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan yang mana 

akan mempengaruhi para investor serta pemegang saham agar tertarik untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan. Para investor dan pemegang saham 

tertarik dengan nilai perusahaan yang baik karena mereka merasa dengan nilai 

perusahaan yang baik, maka akan memberikan keuntungan bagi mereka juga. 

Hal ini juga merupakan salah satu tujuan perusahaan untuk memaksimumkan 

kekayaan bagi pemegang saham disamping memaksimumkan nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan merupakan salah satu hal yang paling penting 

dalam perusahaan. Nilai perusahaan seringkali dijadikan faktor pertimbangan 

bagi para investor untuk menanamkan modal atau pada perusahaan tersebut. 

Suatu perusaaan harus selalu melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan 

nilai dari perusahaan tersebut. Salah satu cara meningkatkan nilai dari suatu 

persuahaan adalah dengan meningkatkan kualitas kinerja dari perusahaan itu 

sendiri. Umumnya banyak perusahaan yang meningkatkan kinerja 

perusahaannya melalui peningkatan sisi keuangan perusahaan. Kinerja 
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keuangan merupakan indikator yang penting untuk menilai tingkat nilai 

perusahaan hampir secara keseluruhan.  

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap suatu 

perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham yang mana bertujuan 

untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan maupun investor itu sendiri. Nilai 

perusahaan tercermin dalam harga saham yang stabil dan meningkat. Harga 

saham yang tinggi akan membuat perusahaan dihargai tinggi dan 

mempengaruhi kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan dan prospek di 

masa depan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan nilai 

perusahaan, para investor bisa melihat kinerja perusahaan tersebut dari 

berbagai sudut. Semakin baik nilai suatu perusahaan, maka semakin banyak 

pula investor-investor baik itu investor dalam negeri maupun luar negeri yang 

akan tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut.  

Nilai perusahaan adalah persepsi investor dari perusahaan yang 

sering dikaitkan dengan harga saham. Dalam hal ini ukuran keberhasilan 

manajemen perusahaan dilihat dari kemampuan perusahaan menyejahterakan 

para pemegang saham (Rahayu dan Sari, 2018). Nilai perusahaan adalah 

sesuatu yang sangat penting dalam transaksi investasi. Sejak perkembangan 

dalam nilai perusahaan menjadi sangat penting untuk memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham dan target perusahaan secara keseluruhan, maka 

penting untuk mengeksplorasi semua faktor yang mungkin mempengaruhi nilai 

perusahaan. Begitu pula pada perusahaan consumer goods industry, nilai 
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perusahaan sangat mempengaruhi jalannya perusahaan. Maka perlu dilakukan 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan.  

Tobin’s Q merupakan salah satu rasio yang dapat menentukan nilai 

perusahaan dari banyak rasio yang ada. Tobin’s Q merupakan rasio yang 

menghitung nilai pasar ditambah total hutang yang kemudian dibagi dengan 

total aset. Nilai pasar suatu perusahaan dapat diukur dengan mengkalikan harga 

saham perusahaan (clossing price) dengan jumlah saham perusahaan yang 

beredar. Rasio Tobin’s Q merupakan alat ukur terbaru evaluasi kinerja yang 

memberikan jawaban kepada pemegang saham mengenai sejauh mana 

manajemen telah terlibat dalam meningkatkan kekayaan mereka. Tobin’s Q 

digunakan untuk mengukur nilai perusahaan karena indikator ini 

membandingkan nilai pasar saham dengan biaya penggantian dari aset 

perusahaan. Dengan kata lain, penggunaan Tobin’s Q bertujuan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aset untuk 

memaksimalkan kekayaan bersih perusahaan sehingga nilai pasar dapat 

bermanfaaat. 

Untuk menetukan tingkat nilai perusahaan  dapat digunakan 

beberapa rasio, seperti sales growth (pertumbuhan penjualan), size (ukuran 

perusahaan), tangible assets (aset berwujud), rasio likuiditas, rasio leverage 

maupun CCC (Cash Conversion Cycle). Sales growth dihitung dengan 

berdasarkan penjualan. Penjualan perusahaan dapat mencerminkan total aset 

yang dimilikinya. Semakin meningkat penjualan suatu perusahaan maka aset 

perusahaan juga akan meningkat yang mana akan mempengaruhi nilai 
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perusahaan sendiri. Begitu pula dengan ukuran perusahaan dan aset berwujud 

yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan juga akan menentukan nilai 

perusahaan yaitu melalui kemudahan perusahaan dalam memperoleh dana yang 

dihitung dengan menggunakan total aset perusahaan.  

Untuk aset berwujud yang di miliki perusahaan di proksikan dengan 

aktiva tetap terhadap total aset perusahaan, dimana hasilnya juga akan 

mempengaruhi nilai perusahaan. Likuiditas di proksikan dengan current ratio 

yaitu menghitung likuiditas dengan membandingkan aktiva lancar terhadap 

hutang lancar. Apabila angka rasio lebih dari 1, maka perusahaan memiliki 

kemampuan memenuhi kewajiban. Untuk leverage di proksikan dengan 

membandingkan total hutang terhadap total aset, yang artinya menghitung 

seberapa seberapa besar aset yang dibiayai oleh hutang. Semakin rendah rasio 

yang dihasilkan maka investor akan lebih tertarik terhadap perusahaan 

sehingga akan menarik investor untuk menanamkan modal pada perusahaan. 

Siklus konversi kas akan menarik investor  melalui perhitungan hari yang 

dibutuhkan perusahaan dari mengeluarkan kas untuk pembelian persediaan 

sampai penerimaan kas dari penjualan. 

Maka dari itu, berdasarkan latar  belakang yang telah diuraikan 

sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan (Studi 

pada  Sektor Consumer Goods Industry yang Terdaftar di BEI periode 

2015-2018). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah  sales growth  berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah  firm size berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah tangible assets berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah  likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

5. Apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

6. Apakah CCC (Cash Convertion Cycle) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh sales growth terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk menguji pengaruh firm size terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk menguji pengaruh tangible assets terhadap nilai perusahaan. 

4. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. 

5. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. 

6. Untuk menguji pengaruh CCC (Cash Convertion Cycle) terhadap nilai 

perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Di harapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna dalam kegiatan 

akademik. Penelitian ini mencakup nilai perusahaan, pertumbuhan 

penjualan, ukuran perusahaan, aset berwujud, likuiditas, leverage, dan 

siklus konversi kas. Selain itu, diharapkan juga hasil penelitian ini dapat 

dijadikan referensi dan dapat membantu peneliti-peneliti selanjutnya 

dalam melakukan penelitian serupa di masa mendatang. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Di harapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan 

sebagai referensi dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja 

perusahaan dan nilai perusahaan, serta dapat di jadikan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan 

nilai perusahaan di masa mendatang. 

b. Bagi Investor 

Di harapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

pertimbangan bagi investor dalam menentukan dan mengambil 

keputusan untuk melakukan investasi di perusahaan yang akan 

diminati di masa mendatang. 

 


