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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan di dunia industri saat ini berjalan dengan begitu pesat 

sehingga menciptakan persaingan yang semakin ketat, para pebisnis pun 

dituntut untuk lebih kreatif dan memiliki keunggulan kompetitif dibanding 

dengan para pesaing yang lain. Industri di perusahaan subsektor perbankan 

merupakan salah satu dari sekian banyak industri yang mengalami persaingan 

yang sangat ketat, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya pelaku usaha 

yang memasuki sektor industri ini (Ningsih dan Santoso, 2018:1).  

Perkembangan bisnis saat ini semakin banyak bermunculan dan 

berkembang pesat khususnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 

meningkatnya jumlah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dari 525 

pada tahun 2015 menjadi 741 pada tahun terhitung bulan Juni 2021. 

Perkembangan perusahaan sektor perbankan pun semakin berkembang pesat 

dan makin banyak digemari oleh para penanam modal yang ingin berinvestasi. 

Cukup banyak jumlah bank yang ada di Indonesia selain bank pemerintah dan 

bank swasta, saat ini juga sudah cukup banyak bank asing. Karena semakin 

banyaknya industri perbankan, maka persaingan pun semakin ketat. Sektor 

perbankan merupakan kebutuhan penting di Indonesia maka perusahaan 

perbankan harus dapat menjaga kesehatan keuangan perusahaan yang dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan. Untuk dapat mengetahui apakah industri 
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perbankan memiliki prospek yang baik atau tidak baik dimasa yang akan 

datang. Tentunya, diperlukannya laporan keuangan yang menggambarkan 

tentang nilai perusahaan perbankan tersebut (Saputri dan Utiyati, 2020). 

Para investor banyak yang menggunakan rasio Price to Book Value 

(PBV) sebagai perhitungan nilai perusahaan, hal ini disebabkan oleh beberapa 

alasan. Alasan pertama tersebut dikarenakan karakteristik nilai buku yang lebih 

relatif stabil, beberapa investor menggunakan nilai buku sebagai penerapan 

yang sederhana untuk membandingan, karena mereka kurang meyakini suatu 

estimasi arus kas. Alasan kedua, dibuktikan adanya berbagai perusahaan yang 

menggunakan perbandingan PBV menghasilkan sebuah signal nilai 

perusahaan. Signal tersebut merupakan pengukuran apakah nilai sebuah 

perusahaan under ataupun overluation. (Saputri, 2020:1).  

Price to Book Value merupakan hubungan antara harga saham dan nilai 

buku per lembar saham. Rasio ini bisa juga dipakai sebagai pendekatan 

alternatif untuk menentukan nilai suatu saham karena secara teoritis nilai pasar 

suatu saham haruslah mencerminkan nilai bukunya. Semakin tinggi nilai PBV 

menunjukkan nilai perusahaan semakin baik dan sebaliknya, semakin rendah 

nilai PBV menunjukkan nilai perusahaan yang semakin tidak baik, sehingga 

persepsi para investor terhadap perusahaan juga tidak baik (Sari dan Jufrizen, 

2019).  

Seperti yang kita ketahui pada saat pandemi dapat dikatakan seluruh 

sektor pada pasar modal mengalami anjlok pada harga terendah pada beberapa 

tahun terakhir. Sebagai contoh pada saat awal pandemi Covid-19 masuk ke 
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indonesia, saham Bank Central Asia dengan kode saham BBCA yang 

dikatakan memiliki nilai perusahaan yang tinggi dibandingkan perusahaan 

perbankan yang lain mengalami penurunan sebesar 23,41% pada 17 maret 

2020. Penurunan harga tersebut dikarenakan meningkatnya penjualan saham 

oleh investor asing. 

 
Sumber: laporan keuangan yang dikutip dari www.idx.co.id, 2021. 

Gambar 1.1 

PBV Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai perusahaan dari 

sektor perbankan ada yang mengalami kenaikan maupun penurunan setiap 

tahunnya. Perusahaan BBCA mengalami kenaikan nilai perusahaan dari tahun 

2016 ke 2019, tidak hanya perusahaan BBCA saja melainkan ada juga 

perusahaan BBRI, BNBA dan juga MEGA. Selain 4 perusahaan tadi 

mengalami penurunan pada tahun 2019. 
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Tahun 2020 Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang menyebabkan 

melemahnya perekonomian di negara ini. Melemahnya perekonomian sejalan 

dengan berkurangnya minat para nasabah perbankan dan juga ikut menurunnya 

pasar modal. Hal tersebut dapat dilihat bahwa banyak perusahaan sektor 

perbankan yang mengalami penurunan nilai perusahaan akibat pandemi Covid-

19. Seperti perusahaan BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, BDMN, BJTM, BMRI, 

MEGA, dan SDRA. Mendominasinya perusahaan yang mengalami penurunan 

nilai perusahaan, tapi tidak dengan 2 perusahaan berikut yaitu BJBR, dan 

BNBA yang mengalami kenaikan nilai perusahaan pada saat pandemi Covid-

19. 

Tabel 1.1 

Fenomena Bisnis Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI 

 
Sumber: laporan keuangan yang dikutip dari www.idx.co.id, 2021.  
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Tabel diatas menunjukkan beberapa aktivitas keuangan perusahaan 

perbankan pada tahun 2018 dan 2019. Pada total aset perusahaan, semua 

perusahaan yang tercatat diatas mengalami kenaikan pada tahun 2019. 

Kenaikan total aset disebabkan dengan meningkatnya total hutang perusahaan, 

total hutang atau total liabilitas perusahaan perbankan cenderung mengalami 

kenaikan dikarenakan dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan 

deposito yang disetorkan pada bank tersebut.  

Pada tahun 2019 beberapa perusahaan mengalami kenaikan laba namun 

ada juga perusahaan yang mengalami penurunan seperti, PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk (BBTN), PT. Bank Bumi Arta Tbk dan PT. Bank Woori 

Saudara Indonesia 1906, Tbk (SDRA). PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk (BBTN) mengalami penurunan laba paling besar yaitu sebesar 92,54%, 

sedangkan perusahaan yang mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2019 

adalah PT. Bank Mega Tbk yang mengalami kenaikan laba sebesar 25,22% 

pada tahun 2019. 

Penurunan total ekuitas perusahaan hanya dialami oleh satu perusahaan 

yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) yang mengalami 

penurunan sebesar 0,02%. Sedangkan kenaikan total ekuitas mayoritas dialami 

oleh semua perusahaan, namun perolehan kenaikan terbesar dialami oleh PT. 

Bank Central Asia Tbk sebesar 14,75%. 

Riset gap yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya 

perbedaan penelitian. Hasil penelitian Dewi dan Sulistyo (2020), Dewi dan 

Suryono (2019) serta Dwipa, dkk (2020) menyatakan bahwa profitabilitas 
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berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun penelitian Alma, dkk 

(2018) serta Batubara, dkk (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian Hadi dan 

Sugiyono (2019) serta Hasugian, dkk (2016) menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pada variabel likuiditas, hasil 

penelitian Alma, dkk (2018), Dwipa, dkk (2020) serta Hadi dan Sugiyono 

(2019) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Namun hasil penelitian Batubara, dkk (2020) menyatakan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Pada variabel leverage, hasil penelitian Dewi dan Suryono (2019), 

Dwipa, dkk (2020) serta Hadi dan Sugiyono (2019) menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian Alma, 

dkk (2018), Batubara, dkk (2020) serta Dewi dan Sulityo (2020) menyatakan 

bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pada variabel 

ukuran perusahaan, hasil penelitian Haslinda, dkk (2016), Jayanti (2018) serta 

Kurniawan, dkk (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian Dwipa, dkk (2020) serta 

Hasugian, dkk (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pada variabel kebijakan dividen, hasil 

penelitian Dewi dan Suryono (2019) serta Oktaviarni, dkk (2019) 

menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Namun hasil penelitian Hasugian, dkk (2016) menunjukkan bahwa kebijakan 

dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji 

keberlakuan teori dan penelitian manajemen keuangan sebagai media untuk 

menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, dan 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Agar dapat mengetahui faktor-

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan secara detail. Teori-

teori manajemen keuangan yang diuji dalam penelitian ini meliputi agency 

theory, teori keputusan pendanaan berupa teori profitabilitas, teori likuiditas, 

teori leverage, teori ukuran perusahaan, teori kebijakan dividen, dan nilai 

perusahaan.  

Berdasarkan temuan tersebut penulis mengajukan judul “Pengaruh 

Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kebijakan 

Dividen terhadap Nilai Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Penelitian ini membatasi penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan 

tujuan penelitian, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Kriteria batasan yang diterapkan, diantara lain 

sebagai berikut : 

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas, 

leverage, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen. 

2. Variabel dependen dalam penilitian ini adalah nilai perusahaan. 

3. Waktu penelitian ini adalah adalah 3 bulan setelah proposal disetujui. 
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4. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian sebelumnya 

terdapat fenomena yang terjadi pada perusahaan subsektor perbankan adalah:  

1. Terjadinya peningkatan total hutang pada mayoritas perusahaan subsektor 

perbankan yakni, BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, BDMN, BJBR, BJTM, 

BMRI, BNBA, MEGA, dan SDRA. Hal ini menunjukkan komposisi total 

hutang lebih besar dibanding dengan total modal sendiri. Total hutang 

tersebut berasal dari simpanan nasabah yang artinya perusahaan harus 

menjaga kepercayaan kepada nasabah. 

2. Laba bersih yang menurun pada perusahaan subsektor perbankan yakni, 

BBTN, BNBA, dan SDRA hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan 

yang fluktuatif dan dapat dikatakan kurang baik dan kegiatan operasi 

perusahaan semakin kurang efektif, kondisi tersebut disebabkan karena 

terjadi penurunan penjualan, dan peningkatan beban operasional seperti 

beban umum dan administrasi. 

Sesuai dengan yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka 

pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2020? 
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2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2020? 

5. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2020? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Menguji apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2020.  

2. Menguji apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2020. 

3. Menguji apakah terdapat pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2020. 
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4. Menguji apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2020. 

5. Menguji apakah terdapat pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2020. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini sebagai masukan pemikiran bagi dunia, 

menambah wawasan, dan pengetahuan mengenai bagaimana kinerja 

perusahaan pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber pembelajaran dan 

dijadikan literatur untuk penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini sebagai pertimbangan dalam upaya pengambilan 

keputusan untuk melakukan persiapan dan perbaikan kinerja perusahaan 

subsektor perbankan di masa yang akan datang. 
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b. Bagi Investor 

Memberi masukan investor tentang pentingnya nilai perusahaan 

sebagai acuan untuk berinvestasi pada perusahaan subsektor perbankan. 

c. Bagi Masyarakat 

Menjadi referensi guna meningkatkan literasi masyarakat guna 

meningkatkan keputusan penggunaan produk dari perusahaan 

perbankan.  
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