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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia bisnis semakin hari semakin berkembang. Persaingan dunia 

bisnis juga semakin ketat yang mengakibatkan tingginya ancaman bagi setiap 

perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen harus dikelola dengan baik oleh 

perusahaan, sehingga perusahaan dapat beradaptasi dengan dunia ekonomi 

nasional dan internasional, serta mampu membaca situasi yang terjadi. Setiap 

perusahaan memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan 

jangka pendeknya adalah seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan 

dimanfaatkan dengan efisien agar keuntungan perusahaan dapat 

dimaksimalkan, sedangkan tujuan jangka panjangnya yaitu dengan 

memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam hal ini setiap perusahaan dituntut 

harus memiliki kinerja dan strategi yang baik untuk bersaing dengan 

perusahaan lain, tidak hanya itu perusahaan harus membuktikan kepada 

investor dan konsumen bahwa perusahaan mampu bersaing dan berdiri 

mencapai nilai perusahaan yang tinggi. Para investor akan mempercayai 

perusahaan tersebut untuk dijadikan tempat berinvestasi karena mereka yakin 

tidak akan ada pihak yang dirugikan, dimana perusahaan akan mendapatkan 

keuntungan dari harga saham yang terjual dan investor akan mendapat 

keuntungan dari deviden yang didapat dari perusahaan tersebut setiap 

periodenya. Dalam membeli saham, investor memiliki tujuan untuk 

meningkatkan keuntungan dan kesejahteraannya. 
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Perusahaan yang menjadi sasaran investor adalah perusahaan yang 

mempunyai nilai tinggi. Tinggi rendahnya harga saham dipasar modal, akan 

berkaitan dengan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang semakin besar akan 

menentukan harga saham yang tinggi, begitupun sebaliknya. Karena hal 

utama yang dilakukan investor ketika akan berinvestasi adalah mencari tahu 

terlebih dahulu perusahaan mana yang paling menguntungkan bagi investor 

saat ini dan masa yang akan datang. Setiap tahun perusahaan akan 

melaporkan keuangannya sehingga para investor dan calon investor dapat 

dengan mudah mengetahui perkembangan perusahaan setiap tahun. Investor 

akan menilai kinerja perusahaan di masa mendatang melalui baik buruknya 

nilai perusahaan untuk menanamkan modalnya, karena investor memiliki 

perhitungan pada saat menanamkan modal. Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan empat 

faktor diantaranya yaitu profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, 

dan ukuran perusahaan. 

Perusahaan tidak selalu mengalami peningkatan nilai perusahaan, ada 

kalanya nilai perusahaan menurun. Hal ini dapat ditunjukkan dengan naik 

turunnya harga saham di pasar modal yang secara lebih jelas dapat dilihat dari 

rata-rata harga penutupan saham dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Pada 

penelitian ini menggunakan empat faktor diantaranya yaitu profitabilitas, 

likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan. Faktor pertama 

yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah profitabilitas. Pada masa 
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mendatang, profitabilitas menjadi hal penting bagi perusahaan karena 

memberikan informasi laba yang diperoleh ketika terjadinya penjualan setiap 

periode dan menunjukkan prospek yang baik. Profitabilitas adalah salah satu 

faktor dalam perusahaan yang perlu diperhatikan karena perusahaan harus 

selalu berasa dalam keadaan menguntungkan (profitable). Nilai perusahaan 

akan meningkat jika profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan 

profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan harapan yang baik bagi 

perusahaan, diikuti dengan kenaikan harga saham yang juga mempengaruhi 

nilai perusahaan (Barnades, 2020). Kenaikan nilai perusahaan akan menarik 

investor untuk menanamkan modalnya jika laba yang didapatkan oleh 

perusahaan semakin besar maka semakin besar pula perusahaan membayar 

deviden kepada para investor. 

Likuiditas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajibannya pada tepat waktu dengan asetnya. Apabila perusahaan ditagih 

hutang terutama yang sudah jatuh tempo, perusahaan mampu membayarnya 

tepat pada waktunya (Barnades & Suprihhadi, 2020). Semakin tinggi tingkat 

likuiditas perusahaan maka akan menimbulkan presepsi investor yang tinggi 

terhadap kinerja perusahaan (Oktaviarni et al., 2018). Dengan begitu, 

permintaan saham dari investor suatu perusahaan akan naik hal itu dapat 

menggambarkan tingginya nilai saham suatu perusahaan. Hal ini 

mempengaruhi nilai perusahaan dalam hal kenaikan harga saham. Tingkat 

likuiditas yang tinggi, akan membuat para investor memandang perusahaan 

tersebut dengan reputasi yang baik. 
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Pertumbuhan perusahaan adalah pertumbuhan yang menunjukkan 

kapasitas perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya pada saat 

perekomonian perusahaan mengalami pertumbuhan (Suastini et al., 2016). 

Perusahaan yang tumbuh cepat akan memiliki citra yang baik, bereaksi positif 

terhadap investor dan mempengaruhi kenaikan harga saham. Tetapi 

pertumbuhan perusahaan yang cepat juga akan menyebabkan banyaknya isu-

isu negatif yang muncul karena kesuksesan perusahaan. Pada dasarnya 

peningkatan pertumbuhan perusahaan diharapkan oleh para pemangku 

kepentingan di dalam dan di luar perusahaan, karena merupakan suatu 

pertanda bahwa perusahaan tersebut perkembang. Pertumbuhan perusahaan 

yang tinggi dapat mempengaruhi investor dalam menilai saham suatu 

perusahaan, dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan maka 

semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut (Pramudia & Fuadati, 2020). 

Ukuran perusahaan merupakan skala besar kecilnya suatu perusahaan 

berdasarkan kemampuan perusahaan mengelola asetnya. Menurut (Aprilia & 

Triyonowati, 2021) investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada suatu 

perusahaan karena perusahaan besar memiliki total aset yang besar. Ukuran 

perusahaan bisa digunakan untuk mereprensatikan karakteristik keuangan 

perusahaan. Perusahaan besar dan stabil lebih mudah mengumpulkan 

modalnya di pasar modal daripada perusahaan kecil. Karena akses yang 

mudah, perusahaan memiliki lebih banyak fleksibilitas. Ukuran perusahaan 

yang besar berdampak pada harga saham yang naik dan nilai perusahaan juga 

ikut meningkat. Jaminan nilai perusahan yang tinggi mengakibatkan 
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perusahaan besar berani melakukan investasi baru terkait peningkatan 

cakupan pasa sebelum utang dilunasi (Pramudia & Fuadati, 2020). 

Beberapa penelitian pernah dilakukan yang berhubungan dengan 

profitabilitas diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Barnades & 

Suprihhadi, 2020), (Pramudia & Fuadati, 2020), dan (Aprilia & Triyonowati, 

2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Veronica & Budiyanto, 2021) 

yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Andiyani & Sugiyono, 

2020) bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh (Firda et al., 2021) dan 

(Chasanah, 2018) menyatakan likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan (Suryandani, 2018) dan (Gustian, 2017) 

yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan (Suwardika & 

Mustanda, 2017) bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan 

oleh (Pramudia & Fuadati, 2020) dan (Dhani & Utama, 2017) menyatakan 

bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pramudia & Fuadati, 2020) dan 

(Aprilia & Triyonowati, 2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan (Suryandani, 2018) bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Pada uraian yang telah dijelaskan menunjukkn adanya hubungan tidak 

konsisten antara penelitian yang satu dengan yang lainnya (research gap) 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan, seperti profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan 

perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian yang 

akan digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2019. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur 

memiliki jumlah perusahaan yang cukup banyak yaitu kurang lebih ada 181 

perusahaan dengan bidang usaha yang berbeda-beda. Sehingga perusahaan 

manufaktur tersebut cukup mewakili keberadaan perusahaan yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan :  

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2019? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019? 

3. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2019? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini 

digunakan untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2019. 

2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2019. 



8 

 

 
 

3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2019. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2019. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan pengetahuan 

mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan dan 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

2. Bagi akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya dan memperdalam ilmunya. 

3. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai pertimbangan bagi perusahaan 

dalam menerapkan variabel penelitian ini untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. 

4. Bagi calon investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan ketika 

berinvestasi di perusahaan. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperjelas uraian penelitian ini, penulis menyusun sistem 

penulisan yang memuat materi rinci yang disajikan pada setiap bab. 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori yang diperlukan untuk mendukung atau menganalisis 

masalah yang diuraikan dalam penelitian ini. Bab ini memuat landasaran teori 

penelitian sebelumnya, hipotesis dan kerangka konseptual. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menerangkan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, jenis 

data dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel 

dan analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menerangkan mengenai hasil pengumpulan data, pengujian data 

dengan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan dari analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data yang telah 

dilakukan, keterbatasan dalam penelitian dan implikasi hasil penelitian. 

Bagian akhir skripsi berupa daftar pustaka dan daftar lampiran. 


