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BAB I 

PENDAHULUAN 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai 

tanggung jawab melaporkan keadaan keuangan perusahaan setiap akhir periode 

pelaporan keuangan kepada para investor. Lingkungan bisnis yang kompetitif 

menyebabkan perusahaan harus berjuang untuk mendapatkan dana investasi untuk 

pengembangan usaha. Hal tesebut dibuktikan dengan banyaknya jumlah investor 

di pasar modal indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat adanya 

peningkatan jumlah investor sepanjang tahun 2019. Hal itu tercermin dari 

kenaikan jumlah single investor identification (SID). Perluasan penggunaan SID 

tersebut dapat dilihat dengan jumlah investor pasar modal yang terus meningkat 

hingga April 2019 sebesar 107,89% menjadi 1.858.803 investor dibandingkan dari 

sebelumnya 894.116 investor pada tahun 2016. Peningkatan ini merupakan yang 

tertinggi sejak kewajiban penerapan kepemilikan Single Investor Identification 

(SID) diterapkan di Pasar Modal Indonesia pada tahun 2012  

(www.finance.detik.com).  
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Tabel 1.1 

Perkembangan Single Investor Identification 

 

Dalam era industrilisasi, semakin banyak berdirinya perusahaan serta kondisi 

perekonomian telah menciptakan suatu persaingan yang ketat antar Perusahaan 

Manufaktur. Persaingan yang ketat dalam berbagai aspek merupakan hal yang 

tidak dapat dihindari, terutama dalam dunia bisnis atau perusahaan. Oleh karena 

itu perusahaan dituntut mampu memelihara dan mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dan dapat terus berkembang secara efesien dengan terus meningkatkan 

kinerja perusahaan agar tujuannya dapat tetap tercapai.  

Fenomena tentang merosotnya nilai ditunjukan pada perusahaan manufaktur. 

Indeks sektor manufaktur (manufacturing) belum mampu menunjukkan kinerja 

yang prima. Indeks yang berisi emiten-emiten pengolah bahan baku menjadi 

barang jadi/setengah jadi ini telah terkoreksi 9,33% secara year-to-date (ytd). 

Untuk diketahui, indeks sektor manufaktur terdiri atas tiga sektor utama yakni 

sektor industri dasar dan kimia, aneka industri, dan sektor barang konsumsi. 

Beberapa saham penghuni indeks ini juga menunjukkan pergerakan yang 

kurang prima. Saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) misalnya, telah 

melemah 8,31% sejak awal tahun. Saham PT Astra International Tbk (ASII) juga 

telah terkoreksi 15,81% secara YTD. Selain itu, saham PT Sri Rejeki Isman Tbk 

(SRIL) juga tergerus 27,37% sejak awal tahun. Tidak ketinggalan, dua saham 

Tahun SID Peningkatan

2016 894.116

2017 1.122.668 25,56%

2018 1.619.372 81,11%

2019 1.858.803 107,89%

http://quote.kontan.co.id/SRIL
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emiten rokok terbesar, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dan PT Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk (HMSP) juga telah merosot masing-masing 36,50% dan 43,40% 

sejak awal tahun ( www.cnnindonesia.com).  

Fenomena yang terjadi di BEI menunjukkan bahwa nilai perusahaan 

seringkali mengalami perubahan meskipun tidak ada kebijakan keuangan yang 

dilakukan perusahaan. Misalnya, pembagian atas profitabilitas perusahaan 

dibagikan setiap satu tahun sekali, kegiatan investasi dan pendanaan juga tidak 

setiap saat dilakukan, namun nilai perusahaan yang digambarkan dengan harga 

saham berubah setiap saat. Nilai perusahaan bisa berubah disebabkan oleh 

informasi lain seperti situasi perekonomian dunia ketika aliran dana asing yang 

terus membanjiri pasar financial menjadi bahan bakar utama penguatan Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG).   

Pada tahun 2019 kondisi bisnis di Indonesia sedang berada pada kondisi yang 

kurang baik, terbukti dengan menurunnya nilai IHSG (Indeks Harga Saham 

Gabungan) sebanyak 12,13% dari tahun sebelumnya (www.financedetik.com). 

Hal ini dipicu oleh melemahnya harga saham pada masing-masing perusahaan 

hampir pada seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI), tak 

terkecuali pada perusahaan yang bergerak di bidang Manufaktur. Bahkan, ketika 

memasuki Semester II-2019 kinerja ekspor turun tajam pada bulan Oktober 2019. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor bulan Oktober 2019 

memang mengalami kenaikan 5,92% secara month-on-month (mom) menjadi US$ 

14,93 miliar. Akan tetapi, capaian ini menurun 6,13% bila dibandingkan dengan 

realisasi ekspor pada Oktober 2018 yang mencapai US$ 15,8 miliar 

http://quote.kontan.co.id/GGRM
http://quote.kontan.co.id/HMSP
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Nilai perusahaan didefinisikan sebagai harga pasar saham. Harga saham 

menunjukkan penilaian sentral dari seluruh nilai perusahaan sebagai harga pasar 

pelaku pasar, harga pasar saham bertindak sebagai barometer kinerja manjemen 

perusahaan. Jika nilai suatu perusahaan dapat diproksikan dengan harga saham 

memaksimumkan pasar saham dengan memaksimumkan nilai perusahaan. 

Dengan demikian meningkatnya nilai perusahaan maka semakin tinggi 

kemakmuran pemegang saham diikuti dengan meningkatnya harga. Dengan 

meningkatnya nilai perusahaan, kemakmuran pemilik perusahaan juga akan ikut 

meningkat. Indikator nilai perusahaan dapat dilihat dari harga saham yang 

diperjual-belikan di pasar modal. “Nilai perusahaan sangat penting karena dengan 

nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang 

saham”(Yuliapratama dan Ronny, 2017). 

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena 

semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah pula 

perusahaan memperoleh dana dari kreditor mencapai tujuan perusahaan (Aniela, 

2017). Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan total aset. Total asset 

menjadi tolok ukur dalam menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. 

Perusahaan yang berskala besar cenderung akan menarik minat investor dan 

berimbas dengan nilai perusahaan dimasa yang akan datang. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa besar kecilnya ukuran suatu perusahaan berpengaruh terhadap 

nilai dari perusahaan tersebut. Hal tersebut didukung penelitian (Neisya, 2015) 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan penelitian (Nurminda, 2017) menunjukkan hasil yang 
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berbeda mengenai ukuran perusahaan yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Perusahaan bisa semakin besar dan berkembang jika memiliki trek record 

pendapatan yang terus meningkat di setiap tahun laporan keuangan. Pertumbuhan 

penjualan mencerminkan kinerja pemasaran suatu perusahaan dan kemampuan 

daya saing perusahaan dalam pasar. Pertumbuhan penjualan yang semakin 

meningkat maka akan mendorong peningkatan nilai perusahaan dan membuat 

investor semakin percaya dan yakin untuk menanamkan dananya pada 

perusahaan. Semakin meningkatnya pertumbuhan penjualan akan meningkatkan 

pendapatan perusahaan dan membantu perusahaan untuk dapat melakukan 

ekspansi usahaanya dengan begitu semakin meningkatnya nilai perusahaan 

(Dramawan, 2015). (Kusumajaya, 2011) berpendapat bahwa pertumbuhan 

(growth) adalah peningkatan ataupun penurunan dari total aset yang dimiliki 

perusahaan (Suwardika, 2017). Aset suatu perusahaan merupakan aktiva yang 

digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, hal tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan hasil operasional perusahaan sehingga semakin menambah 

kepercayaan pihak luar. Pertumbuhan perusahaan dapat memberikan sinyal positif 

yang diharakpan oleh pihak dalam maupun luar perusahaan. Menurut (Pratiwi, 

2018) pertumbuhan perusahaan akan menghasilkan tingkat pengembalian yang 

semakin tinggi karena pertumbuhan memiliki aspek yang menguntungkan bagi 

pihak investor. Selanjutnya (Pratiwi, 2018) mengungkapkan pertumbuhan 

penjualan mepunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap nilai perusahaan 

yang berarti semakin cepat pertumbuhan suatu perusahaan akan mengakibatkan 
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nilai perusahaan yang semakin tinggi pula. (Dramawan, 2015) menyatakan hal 

yang berbeda yaitu pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan berpengaruh 

negatif tidak signifikan. 

 Nilai perusahaan juga dapat dilihat dari kinerja perusahaan, penilian kinerja 

perusahaan dapat dinilai dari segi analisis laporan keuangan berupa rasio 

keuangan dan dari segi perubahan harga saham (Retno, 2013). Nilai perusahaan 

pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya harga pasar saham 

perusahaan karena dapat mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan 

ekuitas yang dimiliki perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan merupakan 

salah satu indikator yang dipergunakan oleh investor untuk menilai suatu 

perusahaan dari harga pasar saham tersebut di bursa efek Indonesia. Semakin baik 

kinerja perusahaan maka akan semakin tinggi return yang akan diperoleh oleh 

investor. Penggunaan informasi keuangan yang disediakan sebuah perusahaan 

biasanya analis atau investor akan menghitung rasio-rasio keuangannya yang 

mencakup rasio likuiditas, leverage, aktivitas dan profitabilitas perusahaan untuk 

dasar pertimbangan dalam keputusan investasi (Pratiwi, 2018). Dalam penelitian 

ini menggunakan rasio likuiditas dan profitabilitas. 

Likuiditas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Likuiditas akan 

mempengaruhi besar kecilnya dividen yang dibayarkan kepada para pemegang 

saham. Dividen merupakan arus kas keluar, maka semakin besar jumlah kas yang 

tersedia maka dianggap baiknya likuiditas perusahaan, semakin besar pula 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen (Sukarya, 2019). Variabel 
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likuiditas dipilih karena terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Sukarya, 2019) menunjukkan bahwa likuiditas 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian 

sebelumnya (Pratiwi, 2018) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Weston & Copeland (1992) profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan (Neisya, 

2015). Tingkat profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Laba yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kinerja 

perusahaan semakin baik. Semakin baik kinerja perusahaan akan menciptakan 

respon yang positif kepada pemegang saham dan membuat harga saham 

perusahaan meningkat. Profitabilitas dalam penelitian ini diwakili oleh Return on 

Asset (ROA). ROA merupakan perbandingan antara laba bersih setelah biaya 

bunga dan pajak dengan total aset (Neisya, 2015). Rasio ini dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan total aset yang 

dimiliki perusahaan. Semakin tinggi tingkat laba yang diperoleh, maka 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen juga akan tinggi dan harga 

saham yang akan dihasilkan perusahaan akan semakin tinggi pula. Meningkatnya 

harga saham akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal tersebut 

dibuktikan oleh (Neisya, 2015), (Pratiwi, 2018) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil berbeda 
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ditunjukkan oleh (Retno, 2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

Faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kebijakan deviden. 

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam 

bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang, 

kebijakan deviden juga dapat dianggap sebagai salah satu komitmen perusahaan 

untuk membagikan sebagian laba bersih yang diterima kepada para pemegang 

saham, kebijakan deviden akan berdampak terhadap besarnya laba ditahan 

perusahaan yang merupakan sumber pendanaan internal perusahaan yang akan 

digunakan untuk mengembangkan perusahaan di masa yang akan datang 

(Sukarya, 2019). Kebijakan deviden mengacu pada seperangkat aturan yang 

ditentukan oleh perusahaan dalam menentukan seberapa banyak keuntungan yang 

di alokasikan untuk dibagikan kepada para pemegang saham (Mohanasundari, 

2016). Pembagian dividen yang tinggi dapat meningkatkan nilai perusahaan, 

adapun rasi-rasio yang dapat mempeengaruhi kebijakan dividen yang akan 

berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. (Mudjiyanti, 2017) menyatakan 

bahwa kebijakan deviden berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil berbeda diungkapakan oleh (Anita, 2016) yang menyatakan 

bahwa Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dari penelitian yang telah disebutkan di atas, 

masih terjadi inkonsistensi hasil penelitian, sehingga membuat peneliti tertarik 

untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai pengaruh variabel Ukuran 



9 
 

 

Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Likuiditas dan Kebijakan 

Deviden terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini memodifikasi yang dilakukan 

oleh ( Tamba dan Crisna, 2020). Adapun perbedaan peneliti ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah pertama penambahan variabel independen ukuran perusahaan. 

Alasan penambahan variabel disamping arahan saran dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh (Tamba dan Crisna, 2020), variabel ukuran perusahaan 

dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan yang telah besar 

pasti mempunyai berbagai komponen yang membentuk nilai perusahaan ke arah 

yang baik sehingga perusahaan tersebut dapat berkembang dan menjadi lebih 

besar. Kedua yaitu tahun penelitian yang lebih lama dari tahun penelitian 

sebelumnya dilakukan pada tahun 2015-2017, sedangkan penelitian ini dilakukan 

pada tahun 2015-2020. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, 

Profitabilitas, Likuiditas dan Kebijakan Deviden terhadap nilai perusahaan (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2015-2020)”  

1.2 Perumusan Masalah 

Naik turunnya harga saham di pasar modal menjadi sebuah fenomena yang 

berkaitan dengan naik turunnya nilai perusahaan. Merosotnya nilai saham yang 

terjadi pada tahun 2014 berdampak terhadap harga saham. Kondisi tersebut secara 

harfiah mempengaruhi nilai perusahaan karena nilai perusahaan itu sendiri. jika 

diamati melalui kemakmuran pemegang saham yang dapat diukur melalui harga 

saham perusahaan di pasar modal. 
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Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas, permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?  

2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?  

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah kebijakan deviden berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Peneliti ini dilakukan dengan bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Selain tujuan yang hendak tersebut, peneliti juga berharap hasil penelitian ini 

dapat memberikan manfaat:  

1. Praktis  

a. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai 

kinerja keuangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang pada 

akhirnya akan menciptakan nilai tambah bagi stakeholder dan 

mempengaruhi harga saham.  

b. Bagi investor, membantu dalam mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan yang diinvestasikannya. 

2. Akademik 

a. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi tambahan ilmu dan dapat menjadi salah satu acuan untuk 

melakukan penelitian berikutnya di masa depan.  

b. Bagi peneliti berikutnya, peneliti ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi sebagai bahan kajian untuk peneliti selanjutnya.  

 

 

 


