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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam dan 

keindahan alam yang tak kalah dengan negara-negara maju lainnya. Indonesia 

termasuk dalam negara terindah di dunia karena Indonesia memiliki jenis 

pariwisata yang cukup banyak, mulai dari wisata pantai, laut, gunung, bukit, 

danau, lereng, wisata religius, bahkan wisata kuliner dengan berbagai macam 

makanan khas Indonesia. Oleh karena itu, banyak wisatawan baik wisatawan 

mancanegara maupun wisatawan dalam negeri yang berkunjung ke Indonesia. 

Sektor pariwisata merupakan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai salah satu sumber pendapatan dalam suatu daerah bahkan negara. Hal ini, 

perlu digali dan dikembangkan agar keindahan alam tersebut menjadi salah satu 

sumber pendapatan daerah dalam sebuah negara. Dilansir dari Katadata.co.id 

(2021), pariwisata di Indonesia termasuk sektor yang memiliki posisi penting bagi 

pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno menyatakan kontribusi sektor pariwisata 

terhadap PDB dapat menembus 10-12 persen dalam waktu 5-10 tahun ke depan. 

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) 

menjadikan salah satu peluang yang cukup besar bagi perkembangan pariwisata di 

Indonesia. Dimana kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB dari tahun 2015 s/d 

2019 mengalami peningkatan sebesar 1,25%. Peningkatan tersebut dari tahun 

2015 sebesar 4,25% menjadi 5,5% di tahun 2019. Dan kontribusi sektor 

pariwisata mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 yang 

diakibatkan adanya pandemi Covid-19. Padahal, saat pandemi tidak menimpa 

kehidupan bermasyarakat, sektor pariwisata memiliki prospek yang gemilang di 

tahun 2020. Hal ini diakui oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan akan 

meningkatkan atau melakukan penekanan di sektor pariwisata untuk 

mendatangkan devisa di Indonesia (dilansir dari CNN Indonesia, 2020). Adapun 

kontribusi sektor PDB dan devisa negara pada sektor pariwisata dapat dilihat pada 

grafik berikut: 
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Gambar 1 Kontribusi Sektor Pariwisata 

Sumber : Kementerian Pariwisata 

Dari Gambar 1, dapat kita lihat perkembangan pariwisata di Indonesia selalu 

mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini dapat membuktikan bahwa 

sektor pariwisata di Indonesia mampu menyumbang sebagian besar pendapatan 

negara. Selama beberapa tahun kebelakang, para investor mulai menanamkan 

modalnya dalam sektor pariwisata. Sektor pariwisata menjadi sektor yang cukup 

strategis bagi Indonesia dalam mengembangkan investasi. Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun 

penanaman modal asing (PMA). Berikut ini merupakan realisasi PMDN dan PMA 

pada sektor pariwisata dari tahun 2016-2021 sebagai berikut:  

 
Gambar 2 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal 
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Gambar 3 Realisasi Penanaman Modal Asing 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Selama beberapa tahun kebelakang, para investor mulai menanamkan 

modalnya dalam sektor pariwisata. Sektor pariwisata menjadi sektor yang cukup 

strategis bagi Indonesia dalam mengembangkan investasi. Walaupun dalam 

penanaman modal asing mengalami penurunan tiap tahunnya, hal ini disebabkan 

oleh perang dagang di tahun 2018 (Akbar & Setiawan, 2019). Selain itu, 

penurunan penanaman modal asing juga disebabkan oleh buruknya perekonomian 

di Indonesia akibat pandemi Covid-19. Salah satu sektor yang terdampak yakni 

sektor restoran, hotel dan pariwisata yang mana saat pandemi Covid-19 

diberlakukan aturan pemerintah tentang pembatasan area-area tertentu yang 

menunjang kerumunan.  

Selain itu sebelum melakukan pengambilan keputusan dalam berinvestasi, 

seorang investor biasanya memperhatikan harga saham, karena harga saham dapat 

mempresentasikan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari 

ekuitas perusahaan ditambah dengan nilai pasar hutang. Maka, penambahan dari 

jumlah ekuitas perusahaan dengan hutang perusahaan dapat menggambarkan 

keadaan perusahaan. Apabila nilai perusahaan baik maka calon investor akan 

memandang perusahaan tersebut baik. Dan nilai pemegang saham akan meningkat 

apabila nilai perusahaan meningkat. Hal ini ditandai oleh tingkat pengembalian 

investasi yang tinggi kepada pemegang saham (Nurwulandari et al., 2021). Tabel 

1 merupakan laporan keuangan perusahaaan sub sektor restoran, hotel dan 

pariwisata yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2021 yang 

menjadi objek penelitian yang telah diolah oleh peneliti. 
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Tabel 1 Laporan Keuangan Perusahaan  

KETERANGAN 2017 2018 2019 2020 
HASIL 

AKHIR 

Aset (miliar) 1892,02 2048,37 2654,06 2655,81 Naik 

 Liabilitas 

(miliar) 
587,61 698,39 670,36 732,28 Naik 

Ekuitas (miliar) 1304,40 1349,97 1983,69 1923,53 Naik 

Pendapatan 

(miliar) 
301,53 311,19 360,06 133,38 Turun 

Laba (miliar) 91,39 54,36 132,57 - 36,97 Turun 

Sumber : Diolah oleh peneliti 

Pada Tabel 1 menunjukkan beberapa kriteria terkait nilai perusahaan yang 

sering dijadikan acuan oleh seorang investor dalam menanamkan modalnya di 

sebuah perusahaan. Dimana masing-masing kriteria diatas dapat menghasilkan 

hasil akhir naik atau turun diperoleh dari rata-rata masing-masing kriteria. 

Dari hasil laporan keuangan perusahaan yang dijadikan sampel penelitian, 

terlihat semua indikator seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan laba dalam 

sektor pariwisata menunjukkan fluktuasi atau naik turun pada tahun penelitian. 

Terutama pada tahun 2019 hingga tahun 2020 semua sektor perusahaan 

mengalami fluktuasi pada indikator laporan keuangan. Hal ini diakibatkan dari 

dampak Covid-19 yang berimbas pada sektor pariwisata. Penurunan permintaan 

sektor pariwisata sendiri disebabkan berbagai hal, mulai dari kurangnya 

pengoptimalan dalam penanganan Covid-19, adanya regulasi pembatasan aktivitas 

masyarakat seperti pembatasan sosial berskala besar, pembatasan kegiatan 

masyarakat, hingga regulasi testing pada moda transportasi. 

Selain itu, dilansir dari CNN Indonesia (2020), saham sub sektor restoran, 

hotel dan pariwisata sangat terpukul dibandingkan dengan saham sektor 

konsumen, perbankan, dan konstruksi, hal ini dikarenakan adanya pandemi 

Covid-19 yang membuat bisnis pariwisata dan perhotelan lesu karena sebagian 

besar masyarakat menunda rencana liburan dan maraknya pembatasan terbang di 

beberapa negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan penurunan harga saham pada 

sub sektor restoran, hotel dan pariwisata. Berikut merupakan jumlah dan rata-rata 

harga saham sub sektor restoran, hotel dan pariwisata : 
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Gambar 4 Harga Saham Perusahaan Sub Sektor Restoran, Hotel dan 

Pariwisata 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 

Dan dalam dunia investasi, saat menilai kinerja perusahaan seorang investor 

biasanya menggunakan analisis laporan keuangan. Dan banyak sekali rasio yang 

dapat diperhitungkan dalam menganalisis harga saham. Namun, tidak semua rasio 

keuangan diperlukan calon investor untuk menganalisis harga saham. Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas, likuiditas dan struktur 

modal. 

Analisis rasio profitabilitas menggambarkan kinerja fundamental perusahaan 

yang ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam 

memperoleh laba. Profitabilitas merupakan hasil akhir dari seluruh kebijakan 

keuangan serta keputusan operasi perusahaan yang menunjukkan pengaruh dari 

kombinasi likuiditas, manajemen aset dan utang atas hasil operasi (Brigham, 

Eugene F. dan Houston, 2018:139).  

Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Karena perusahaan yang memiliki 

keuntungan tinggi belum tentu dapat membayarkan dividen kepada para investor, 

hal ini disebabkan perusahaan tidak memiliki dana dalam membayarkan dividen. 

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu 

menandakan perusahaan tersebut dalam keadaan likuid dan perusahaan tersebut 

memiliki alat pembayaran maupun aktiva yang lebih besar dari hutang lancar. 

Selain itu, dengan melihat likuiditas suatu perusahaan maka pihak kreditur 

mampu menilai baik buruknya suatu perusahaan (Desryadi Rahmatullah, 2019). 

Struktur modal merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara 

hutang dengan ekuitas dan permasalahan dalam keputusan pembelajaan 
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perusahaan (Robiyanto et al., 2020:47). Struktur modal dapat mempengaruhi nlai 

perusahaan, hal ini dikarenakan jumlah modal yang cukup banyak dari investor 

maupun kreditur belum tentu menggambarkan kinerja perusahaan yang baik. 

Perusahaan yang memiliki modal dapat menjalanan kegiatan produksi dan 

langsung menjual produknya akan mengharapkan keuntungan dari setiap 

kegiatannya. Dan kegiatan perusahaan akan memaksimalkan keuntungan agar 

setiap pemegang saham tidak kecewa dengan kinerja perusahaan. 

Fenomena Research Gap merupakan kesenjangan atau perbedaan hasil 

penelitian terdahulu bahkan adanya perbedaan teori, konsep, dan masalah yang 

belum atau perlu diteliti dari penelitian terdahulu. Fenomena inilah yang 

menjadikan peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas dan 

likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel 

intervening.  

Penelitian terkait profitabilitas terhadap nilai perusahaan menyimpulkan 

bahwa profitabilitas yang di proksi oleh ROE dan ROA secara signifikan 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang di proksi oleh PBV 

(Robiyanto et al., 2020). Sedangkan hasil penelitian lain yang bertentangan 

menyimpulkan bahwa profitabilitas yang di proksi oleh NPM dan ROA tidak 

berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan yang di proksi 

oleh PBV (Nurwulandari et al., 2021).  

Penelitian terkait likuiditas terhadap nilai perusahaan menyimpulkan bahwa 

likuiditas yang di proksi oleh QR secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan yang di proksi oleh PBV (Ariyanti, 2019). Sedangkan hasil 

penelitian lain yang bertentangan menyimpulkan bahwa likuiditas yang di proksi 

oleh CR dan WCTA tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap 

nilai perusahaan yang di proksi oleh PBV (Nurwulandari et al., 2021).  

Penelitian terkait profitabilitas terhadap struktur modal menyimpulkan bahwa 

profitabilitas yang di proksi oleh ROE dan ROA secara signifikan berpengaruh 

negatif terhadap struktur modal yang di proksi oleh DER (Robiyanto et al., 2020). 

Sedangkan hasil penelitian lain yang bertentangan menyimpulkan bahwa 

profitabilitas yang di proksi oleh ROA secara signifikan tidak berpengaruh dan 

negatif terhadap struktur modal yang di proksi oleh DER (Andanika & Ismawati, 

2017).  

Penelitian terkait likuiditas terhadap struktur modal menyimpulkan bahwa 

likuiditas yang di proksi oleh CR dan WCTA secara signifikan berpengaruh dan 

positif terhadap struktur modal yang di proksi oleh DAR dan DER  (Nurwulandari 

et al., 2021). Sedangkan hasil penelitian lain yang bertentangan menyimpulkan 

bahwa likuiditas yang di proksi oleh CR secara signifikan tidak berpengaruh dan 

negatif terhadap struktur modal yang di proksi oleh DER (Thaib & Dewantoro, 

2017). 
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Penelitian terkait struktur modal terhadap nilai perusahaan menyimpulkan 

bahwa struktur modal yang di proksi oleh DER secara signifikan berpengaruh dan 

positif terhadap nilai perusahaan yang di proksi oleh PBV (Jemani & Erawati, 

2020). Sedangkan hasil penelitian lain yang bertentangan menyimpulkan bahwa 

struktur modal yang di proksi oleh DER secara signifikan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan yang di proksi oleh PBV (Ariyanti, 2019).  

Penelitian terkait pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening menyimpulkan bahwa profitabilitas 

yang di proksi oleh ROE dan ROA secara signifikan berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan yang di proksi oleh PBV dan Tobin’s Q dengan struktur modal 

yang di proksi DER sebagai variabel intervening (Robiyanto et al., 2020). 

Sedangkan hasil penelitian lain yang bertentangan menyimpulkan bahwa 

profitabilitas yang di proksi oleh NPM tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan yang di proksi oleh Tobin’s Q dengan struktur modal 

yang di proksi oleh DER sebagai variabel intervening (Thaib & Dewantoro, 

2017).  

Penelitian terkait pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening menyimpulkan bahwa likuiditas yang 

di proksi oleh CR dan WCTA secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan yang di proksi oleh PBV dengan struktur modal yang di proksi oleh 

DAR dan DER sebagai variabel intervening (Nurwulandari et al., 2021). 

Sedangkan hasil penelitian lain yang bertentangan menyimpulkan bahwa 

likuiditas yang di proksi oleh QR tidak berpengaruh secara signifikan tehadap 

nilai perusahaan yang di proksi oleh PBV dengan struktur modal yang di proksi 

DER sebagai variabel intervening (Ariyanti, 2019). 

Berdasarkan data dan pernyataan-pernyataan yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini mengambil judul : “Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas 

Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel 

Intervening (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Restoran, Hotel dan 

Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan sub sektor 

restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2017-2021?  

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan sub sektor restoran, 

hotel dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-

2021?  
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3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan sub 

sektor restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2017-2021?  

4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan sub sektor 

restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2017-2021?  

5. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan sub sektor 

restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2017-2021?  

6. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan struktur 

modal sebagai variabel intervening pada perusahaan sub sektor restoran, hotel 

dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021?  

7. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan struktur 

modal sebagai variabel intervening pada perusahaan sub sektor restoran, hotel 

dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sub sektor restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2017-2021 

2. Untuk menganalisis likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan sub sektor restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2017-2021  

3. Untuk menganalisis profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal pada 

perusahaan sub sektor restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2017-2021 

4. Untuk menganalisis likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal pada 

perusahaan sub sektor restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2017-2021 

5. Untuk menganalisis struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan sub sektor restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021 

6. Untuk menganalisis profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

dengan struktur modal sebagai variabel intervening pada perusahaan sub 

sektor restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2017-2021 

7. Untuk menganalisis likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan 

struktur modal sebagai variabel intervening pada perusahaan sub sektor 
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restoran, hotel dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2017-2021 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, 

maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

memahami pengaruh profitabilitas, likuiditas dan struktur modal terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor restoran, hotel dan pariwisata 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021. Selain itu, 

variabel yang digunakan pada penlitian ini dapat dijadikan sumber referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengaplikasikan 

variabel yang diteliti untuk meningkatkan nilai perusahan serta sebagai bahan 

pertimbangan emiten dalam mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan 

kinerja manajemen dimasa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini dapat 

dijadikan bahan pertimbangan para investor maupun calon investor sebelum 

mengambil keputusan investasi pada perusahaan emiten yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 


