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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Investasi saham saat ini cukup banyak diminati oleh masyarakat luas 

dan melalui kampanye yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2017 yaitu Yuk Nabung Saham dapat dikatakan cukup sukses karena 

mampu meningkatkan minat masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal 

Indonesia. Tercatat pada tahun 2019 menurut data laporan BEI jumlah 

investor yang tercatat di pasar modal Indonesia berjumlah 2,48 juta orang, 

lebih banyak 53% dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya berjumlah 1,6 

juta orang.  

Bursa efek atau pasar modal merupakan wadah yang digunakan untuk 

transaksi jual beli saham dan penerbitan saham baru oleh perusahaan publik. 

Di Indonesia wadah yang di sediakan bernama BEI, merupakan tempat resmi 

yang disediakan untuk transaksi jual beli saham secara sah dan legal. Melalui 

BEI yaitu pasar modal yang ada di Indonesia perusahaan dapat bertemu 

dengan calon investor. 

Saat ini kita dapat melakukan aktivitas saham dengan mudah, dengan 

bantuan teknologi yang semakin maju kita dapat melakukanya tanpa harus 

keluar rumah dan juga dapat melakukan transaksi saham dimana saja dan 

kapan saja, hal ini sangat memudahkan dan menghemat waktu dan biaya.  Kita 

dapat menggunakan berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk transaksi 
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saham, seperti Indopremier IPOT, Most Mandiri, Stockbit, Sinarmas, BNI 

Sekuritas, CIMB, Mirae HOST, Philips POEM, RHB Indonesia, dan MNC.  

Selain itu kita dimudahkan untuk mencari tahu tentang data 

perusahaan maupun laporan keuangan perusahaan yang ingin kita danai 

melalui web resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Saham bersifat liquid dan 

transparan sehingga kita dapat melihat harga permintaan dan penjualan dengan 

jelas dan dapat juga melihat lot yang ditawarkan dan yang diminta, dengan ini 

calon investor tidak perlu ragu dan cemas lagi.  

Semakin banyaknya masyarakat yang berinvestasi saat ini membuat 

banyak perusahaan dituntut harus membuat laporan keuangan yang baku agar 

informasi yang diberikan valid dan tidak mengakibatkan hilangnya atau 

perginya para investor. Dalam hal ini, perusahaan juga dituntut untuk 

mengembangkan suatu strategi guna menarik minat masyarakat dalam 

berinvestasi. Salah satu yang dapat dilakukan oleh perusahaan guna menarik 

minat masyarakat dalam berinvestasi adalah dengan meningkatkan nilai 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki rekam jejak nilai perusahaan yang baik 

akan banyak dilirik atau diminati oleh para investor. 

Nilai perusahaan merupakan suatu konsep yang cukup penting dalam 

menggambarkan bagaimana kepercayaan masyarakat atas hasil dari suatu 

perusahaan dan indikator bagaimana pasar menilai suatu perusahaan dalam 

beberapa tahun. Nilai perusahaan juga menjadi pertimbangan dalam 

menentukan seberapa baiknya perusahaan yang bersangkutan. Nilai perusahaan 

dapat menggambarkan nilai saat ini dari pendapatan yang diharapkan di masa 

http://www.idx.co.id/
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yang akan datang dan merupakan indikator bagi pasar dalam menilai suatu 

perusahaan (Aspari et al, 2015). Nilai perusahaan memiliki dasar yang cukup 

dominan dalam membentuk nilai atau seberapa pentingnya nilai perusahaan 

itu untuk digunakan sebagai pertimbangan oleh calon investor dalam menilai 

suatu perusahaan itu aman atau tidak.  

Nilai perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini diproksikan 

dengan price to book value (PBV) untuk menggambarkan seberapa besar 

pasar menghargai nilai buku saham. Semakin tinggi PBV, menunjukkan 

semakin tinggi kinerja perusahaan dinilai oleh pemodal dengan dana yang 

telah ditanamkan di perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan pasar 

terhadap prospek perusahaan menyebabkan semakin tinggi daya tariknya bagi 

investor untuk membeli saham tersebut, sehingga permintaan akan naik, dan 

akhirnya mendorong harga saham mengalami kenaikan (Putri dan 

Ukhriyawati, 2016) yang berarti nilai perusahaan semakin baik, sehingga 

diminati investor. 

Nilai perusahaan dipengaruhi faktor-faktor keuangan atau bisa disebut 

dengan rasio-rasio keuangan. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

profitablitas, likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas. Pada dasarnya nilai 

perusahaan dicerminkan dengan kinerja keuangan yang memiliki berbagai 

rasio sebagai alat ukurnya.  

Profitabilitas atau kemampulabaan merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibanding 

penjualan atau aset mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 
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memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan,  aset dan modal sendiri. 

Jadi bisa dikatakan semakin tinggi laba yang diperoleh maka nilai perusahaan 

dikatakan sudah baik dan dengan keutungan laba yang tinggi dapat 

mengakibatkan minat investor meningkat pada perusahaan terkait.  

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan net profit margin 

(NPM). 

Net profit margin merupakan salah satu bentuk dari  profitabilitas yang 

digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Rasio ini sangat penting bagi 

perusahaan karena dapat mencerminkan strategi penetapan harga penjualan 

dan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan beban usaha (Sunyoto, 

2013: 121).  

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang berupa 

utang-utang jangka pendek. Perusahaan yang memiliki aset lancar dalam 

jumlah yang besar memiliki dampak negatif yaitu hilangnya kesempatan 

perusahaan dalam memperoleh laba karena kas bersifat idle fund artinya kas 

tersebut tidak memberikan pendapatan jika hanya disimpan. Kurang 

produktifnya perusahaan dalam mengelola aset lancarnya akan berpengaruh 

terhadap laba yang akan diperoleh perusahaan dan investor akan menganggap 

bahwa ini adalah hal yang tidak baik karena kurang menguntungkan. 

Likuiditas yang tinggi akan membuat investor menganggap bahwa hal tersebut 
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kurang menguntungkan sehingga akan mempengaruhi pada nilai perusahaan. 

Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan current ratio (CR). 

Current ratio merupakan salah satu rasio likuiditas yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek yang jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia, 

semakin likuid sebuah perusahaan maka nilai current ratio akan semakin 

tinggi.   

Aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

efektivitas penggunaan aset atau kekayaan perusahaan, seberapa jauh aset 

perusahaan dibiayai dengan utang atau dibiayai oleh pihak luar (investor dan 

bank). Dalam penelitian ini aktivitas diproksikan dengan total asset turnover 

(TAT).  

Total asset turnover merupakan salah satu rasio aktivitas yang 

digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menggunakan seluruh 

aset untuk menciptakan penjualan atau pendapatan. Rasio ini diperoleh dengan 

membandingkan penjualan bersih atau pendapatan bersih terhadap total aset. 

Semakin tinggi rasio semakin baik. Semakin tingginya nilai TAT 

menunjukkan semakin efektifnya aset perusahaan dalam menghasilkan laba 

bagi perusahaan, dan menunjukkan peluang bagi investor untuk berinvestasi 

dan memicu naiknya harga saham atau nilai dari suatu perusahaan. Naiknya 

harga saham juga membuat nilai perusahaan juga naik (Misran dan 

Chabachib, 2017). 
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Solvabilitas menggambarkan stabilitas keuangan perusahaan dari 

seluruh utang perusahaan. Seberapa besar modal dapat mengatasi seluruh 

utang perusahaan untuk menggerakan operasi perusahaan sehingga sering 

disebut juga dengan leverage atau solvency. Jika perusahaan mampu 

membayar seluruh utangnya disebut dengan solvabel, sedangkan bila tidak 

mampu membayar seluruh utangnya disebut dengan insolvabel. Banyaknya 

kewajiban/utang yang harus ditanggung perusahaan maka akan mempengaruhi 

nilai dari suatu perusahaan, karena sebagian besar laba yang di dapat akan 

digunakan untuk melunasi utang. Dalam penelitian ini solvabilitas diproksikan 

dengan debt to equity ratio (DER). 

Debt to equity ratio merupakan salah satu rasio solvabilitas yang 

digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini digunakan untuk 

mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik 

perusahaan. Rasio ini mengindikasikan proporsi pemilik dalam perusahaan. 

DER menegaskan tingkat keterjaminan utang perusahaan dari modal tersedia. 

Semakin tinggi rasio semakin buruk dan sebaliknya semakin rendah rasio 

semakin baik. Meningkatnya DER berarti meningkatkan pula beban bunga 

yang ditanggung perusahaan. Dengan semakin meningkatnya DER 

mengakibatkan profitabilitas perusahaan mengalami penurunan (Utami dan 

Prasetiono), yang mana berarti nilai dari suatu perusahaan juga akan 

mengalami penurunan. 

Penelitian ini menggunakan objek pada perusahaan-perusahaan yang 

masuk dalam kategori Indeks LQ-45 periode 2015-2019 dalam kurun waktu 3 
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tahun secarat berturut-turut yang terdapat di BEI. Pertimbangan penulis untuk 

memilih perusahaan Indeks LQ-45 karena pada indeks ini terdiri dari 45 

saham terpilih yang diperdagangkan di pasar modal dan memiliki tingkat 

likuiditas tinggi serta mempunyai kapitalisasi pasar yang besar. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Utami dan Welas (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu penulis melakukan penelitian ini dengan fokus pada faktor 

keuangan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan dengan 

memfokuskan penelitian pada perusahaan yang tergolong pada indeks LQ45 

di BEI. 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, penulis melakukan 

penelitian ini dengan judul “ANALISIS PENGARUH FAKTOR 

KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris 

Perusahaan Indeks LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2015-2019)". 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Apakah  profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah aktivitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Menganalisis dari hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan 

dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh  profitabilitas terhadap tingkat nilai perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap tingkat nilai perusahaan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh aktivitas terhadap tingkat nilai perusahaan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap tingkat nilai perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya 

yaitu:  

1. Manfaat akademik 

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan informasi bagi 

kemungkinan adanya penelitian lebih lanjut. Bagi kalangan akademis 

khusunya dibidang akuntansi, diharapkan akan melengkapi temuan-

temuan empiris yang telah ada untuk kemajuan dan pengembangan ilmiah 

dimasa yang akan datang.  

2. Manfaat praktik 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau acuan oleh calon 

investor dalam melakukan investasi baru, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di 

pasar modal. 

 



9 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah yang mendasari penelitian, 

rumusan masalah yang berdasarkan dengan latar belakang yang 

telah dijelaskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematikan penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi 

landasan teori yang menjelaskan tentang nilai perusahaan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu juga 

berisi penelitian terdahulu, rerangka pemikiran serta hipotesis yang 

menjelaskan teori yang berhubungan pokok pembahasan dan 

penelitian terdahulu yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan 

dalam analisa penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ketiga berisi tentang metode yang akan digunkan dalam 

penelitian. Selain itu berisi variable penelitian dan definisi 

operasional dari kedua variabel, metode pengambilan sample, jenis 

data yang digunakan beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, 

serta metode analisis yang digunakan. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat menguraikan tentang diskriptif objek penelitian, 

analisa data, dan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan serta pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab kelima menguraikan tentang simpulan atas hasil pembahasan 

analisa data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang 

bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 


