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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Semua perusahaan tentunya mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan, 

perusahaan yang menginginkan keuntungan yang tinggi tentunya mereka 

memfokuskan kegiatannya untuk meningkatkan nilai perusahaan hingga 

mencapai maksimum. Tujuan didirikannya suatu perusahaan untuk 

meningkatkan kemakmuran pemegang saham atau pemiliknya dengan cara 

meningkatkan nilai perusahaan, tingginya nilai perusahaan berpengaruh 

terhadap kemakmuran pemegang saham selain itu juga meningkatkan 

keinginan investor untuk berinvestasi (Arizki et al., 2019). Nilai perusahaan 

dapat diukur dengan saham perusahaan sebab nilai perusahaan tercermin dari 

harga sahamnya (Wijoyo, 2018). 

 Tingginya harga saham akan membuat para investor percaya dengan 

prospek perusahaan di masa depan. Memaksimalkan keuntungan serta 

meningkatkan nilai perusahaan merupakan suatu usaha untuk mensejahterakan 

pemegang saham, hal ini dilakukan perusahaan guna untuk mencapai tujuanya 

serta untuk menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan. Untuk mecapai 

tujuannya suatu perusahaan harus mencukupi dananya, sehingga kebutuhan 

perusahaan dapat terpenuhi (I. G. Ngurah et al., 2016). Nilai perusahaan 

merupakan persepsi ivestor yang sering mengaitkan keberhasilan suatu 

perusahaan dengan harga saham (Sambora et.al, 2014).  Bagi investor dan 
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kreditor nilai perusahaan sangat penting karena memberikan damapak postif 

bagi perusahaan dalam menarik kepercayaan investor untuk menanamkan 

modal di  perusahaan dan bagi kreditor bila nilai perusahaan tinggi maka 

kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya akan lebih mudah 

sehingga kreditor tidak khawatir atas untang yang di pinjam oleh perusahaan.  

 Keputusan investasi merupakan suatu keputusan yang menyangkut dengan 

penanaman modal pada saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa 

depan. Apabila suatu manajemen berhasil mebuat keputusan investasi dengan 

tepat sehingga aset yang dihasilkan akan berdapak pada kinerja perusahaan 

yang optimal. Investasi modal merupakan salah satu bagian utama dalam 

investasi selain dalam penentuan komposisi aktiva. Keputusan yang 

berhungan dengan investasi akan menentukan sumber dan bentuk dana yang 

akan digunakan untuk pembiayaan. Sebelum berinvestasi para investor serta 

calon investor harus mencari informasi untuk dijadikan pertimbagan sebelum 

mengambil keputusan investasi di pasar modal. Keputusan investasi 

merupakan keputusan yang dilakukan dengan penanaman modal dengan kurun 

waktu tertentu dan mengharapkan adanya keuntungan dimasa yang akan 

datang (Purnama, 2016). Investor yang menanamkan modal di pasar modal 

mereka memiliki tujuan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Investor 

harus mencari informasi pasar serta berinvestasi dengan tujuan mendapatkan 

keuntungan (Budiandriani, 2014) 

 Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mendapatkan keuntungan. Profitabilitas untuk mengukur seberapa besar 
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kentungan yang di dapatkan oleh perusahaan, dan semakin besar keuntungan 

perusahaan menunjukkan manajemen mampu dalam mengelola perusahaan 

dengan baik. Prfitabilitas yang tinggi merupakan prospek yang baik untuk 

perusahaan dan menjadi daya tarik bagi investor untuk meningkatkan 

permintaan saham sehingga tingginya harga saham akan meningkatkan nilai 

perusahaan (Ramdhonah et al., 2019).   Probitabilitas perimbangan antara 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan pendapatan 

pada tingkat oprasi sehingga rasio ini dapat mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola usahanya secara keseluruhan. Jika suatu 

perusahaan tidak dapat mendapatkan profitabilitas yang cukup maka 

perusahaan akan sulit untuk menjaga kelangsungan usahanya. sehingga 

perusahaan harus mencari dana dari luar untuk menjaga kelangsungan 

usahanya (Lisa, 2018).  

 Semakin perusahaan meningkatkan profitabilitas maka harga saham akan 

naik dan perusahaan akan mudah menarik dana baru. Return On Eqiuty 

dihitung dengan membagi keuntungan dengan modal pemegang saham. 

Apabila ada kenaikan permintaan saham dalam suatu perusahaan, maka harga 

saham akan naik di pasar modal.  Hal ini menjadi nilai positif bagi perusahaan 

untuk meningkatkan kepercayaan investor dan manajemen akan lebih mudah 

untuk menarik modal dalam bentuk saham (Kadek et al., 2016). Profitabilitas 

dapat meningkatkan  nilai perusahaan, kentungan yang telah di dapatkan oleh 

perusahaan dari hasil penjualannya dan kebijakan investasi yang dilakukan 
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oleh perusahaan. profitabilitas yang baik dapat ditunjukkan perusahaan 

dengan tingginya profitabilitas (Samosir, 2017). 

 Ukuran perusahaan dapat mencerminkan nilai perusahaan. ukuran 

perusahaan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perusahaan dalam sekala 

kecil dan perusahaan dengan sekala besar. Ukuran perusahaan dapat dilihat 

dari total aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan yang baik dapat 

mencerminkan bahwa perusahaan tersebut mengalami perkembangan serta 

pertumbuhan sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan, nilai perusahaan 

yang meningkat dapat dilihat dari total aktiva perusahaan yang lebih tinggi di 

bandingkan dengan utang perusahaan (Bagus et al., 2016). 

 Ukuran perusahaan yang besar cenderung lebih mudah untuk mendapatkan 

kepercayaan kreditur untuk memperoleh sumber pendanaan, sehingga nilai 

perusahaan meningkat (Pramana, 2016). Total aktiva perusahaan yang 

semakin besar mendandakan  bahwa perusahaan tersebut mencapai pada tahap 

kedewasaan sehingga perusahaan mempunyai arus kas yang positif dapat 

diprediksi bahwa perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan dalam 

jangka waktu yang lama. Rai dan Merta (2016) mengatakan bahwa besar 

kecilya aktiva dan modal yang digunakan oleh perusahaan menandakan 

ukuran perusahaan yang semakin besar akan berhubungan dengan keputusan 

pendanaan yang akan diterapkan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan nilai 

perusahaan. 

 Respon positif yang diberikan investor terhadap perusahaan akan 

menaikkan harga saham perusahaan sehingga nilai perusahaan juga akan 
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meningkat. Dari uraian yang di paparkan di atas maka penguji tertarik untuk 

melekukan penelitian mengenai “Pengaruh Keputusan Investasi, Profitabilitas 

Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai perusahaan Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2016-2018?  

2. Apakah pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-

2018? 

3. Apakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2016-2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 
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1. Menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2016-2018. 

2. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2016-2018? 

3. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2016-2018? 

 

D. Manfaat Teoritis dan Praktis 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di jelaskan di atas, maka manfaat 

dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini di harapkan bisa menjadi refrensi  

dan bisa menjadi perbandingan penelitian yang berkaitan dengan 

keputusan investasi, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Bagi investor pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran 

mengenai pengaruh keputusan investasi, profitabilitas dan ukuran 

perusahaan sehingga invstor dapat mengambil keputusan yang tepat 

sebelum investasi. 
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3. Bagi peneliti menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan 

menganai pengaruh keputusan investasi, profitabilitas dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi  

 Sistematika penulisan skripsi agar sesuai tujuan yang diharapkan maka di 

bagi menjadi beberapa bab untuk mempermudah penulisan antara lain sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Isi dari bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Isi dari bab ini terdiri dari tijauan teori yang menjelaskan landasan teoritis 

penelitian, penelitian terdahulu hiposesis dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Isi dari bab ini menjelaskan mengenai netode penelitian yang terdiri dari jenis 

penelitian, devinisi oprasional variabel, data dan sumber data, metode dalam 

pengumpulan data, metode dalam pengambilan samapel dan metode analisis 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Isi dari bab ini mengenai penjelasan oprasional variabel, analisis data, serta 

penjelasannya dan hasil dari penelitian tersebut. 

BAB V PENUTUP 
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Isi dai bab ini mengenai pembahasan serta isi dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan serta dikemukakan keterbatasan dalam melakukan penelitian, dan 

saran untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

  


