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BAB 1 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Teknologi berperan signifikan terhadap budaya perusahaan di Indonesia 

dalam beroperasi. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi di Indonesia ini 

adalah internet. Fungsi internet tidak hanya mempermudah untuk mengontrol bisnis 

, akan tetapi fungsi lain dari internet adalah dapat memberikan informasi dengan 

efektif dan efisien dalam jangkauan yang luas. Berdasarkan signalling theory, 

laporan keuangan yang dimiliki perusahaan pada dasarnya digunakan untuk 

memberikan informasi positif maupun negatif kepada pemakainya. Semakin 

banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan melalui media internet 

merupakan sinyal bagi investor dalam melakukan kegiatan investasi. Keterbukaan 

informasi ini selanjutnya akan berimbas pada harga saham (Maryati, 2014).  

 Berdasarkan kutipan di atas adanya pengaruh dari penggunaan internet 

khususnya pengungkapan laporan keuangan perusahaan melalui media internet 

terhadap minat investor dalam melakukan kegiatan investasi. Sehingga dengan 

meningkatnya minat investor diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Menurut (Litner, 1998) Behavior finance menjelaskan bagaimana manusia 

menafsirkan dan bertindak berdasarkan informasi untuk membuat keputusan 

investasi. Di mana penjelasan di atas bertujuan untuk mengetahui perilaku investor 

dari sudut pandang psikologi. Salah satu dasar dari penjelasan tersebut adalah bias 

kognitif, yang mana bias kognitif ini cenderung mengambil kesimpulan atas suatu 

informasi atau fakta. Ini membuktikan bahwa semakin banyak informasi yang 

diungkap oleh perusahaan khususnya laporan keuangan perusahaan akan 

berdampak pada meningkatnya minat investor dalam membuat keputusan investasi. 

 Persaingan dalam dunia usaha saat ini sangat ketat, sehingga mengharuskan 

perusahaan mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengambilan keputusan 

dengan cara melakukan inovasi produk untuk meningkatkan produktivitasnya atau 

menggunakan teknologi canggih dalam beroperasi, untuk menghasilkan produk 

yang kualitas dengan mengurangi tingkat kesalahan dalam memproduksi. Sehingga 

dapat memaksimalkan biaya – biaya operasional supaya efisien dan dapat 
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meningkatkan profit perusahaan. Selain menggunakan teknologi canggih dan 

efisiensi biaya, perusahaan dapat melakukan merger  dan akuisisi serta penggunaan 

sumber daya yang lebih murah.  

 Untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam persaingan, 

perusahaan harus mampu memberikan manfaat terhadap karyawan, masyarakat 

sekitar serta lingkungan, mengingat seluruh aktivitas perusahaan tidak lepas dari 

dukungan karyawan, lingkungan sosial dan alam. Akan tetapi tujuan utama dari 

perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah untuk memberikan 

hasil maksimal kepada shareholder. Sebagaimana tujuan utama didirikan 

perusahaan yakni meningkatkan kemakmuran pemegang saham dan 

menyejahterakan pemilik perusahaan melalui peningkatan nilai perusahaan. 

Manajer dapat memenuhi ekspektasi pemegang sahamnya dengan kinerja 

yang unggul dengan cara menciptakan strategi yang bernilai dan sulit ditiru oleh 

pesaingnya. Jika hanya strategi yang bernilai dan sulit untuk ditiru saja yang di 

andalkan untuk memenuhi ekspektasi pemegang saham, bisa dipastikan perusahaan 

tersebut tidak akan sustainable atau beroperasi dalam jangka panjang. Maka dari 

itu perlu manajemen keuangan yang baik untuk mengoptimalkan strategi yang 

matang dari perusahaan guna bersaing dengan kompetitor. Dengan manajemen 

keuangan perusahaan yang baik dan strategi yang bernilai dan sulit untuk ditiru, 

dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham, dan besar kemungkinannya akan 

berdampak pada meningkatnya kepercayaan calon investor terhadap perusahaan. 

  Manajemen keuangan merupakan salah satu area yang dapat dipakai 

meningkatkan nilai perusahaan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil. Tiga 

kebijakan utama dalam manajemen keuangan adalah kebijakan pendanaan, 

kebijakan investasi dan kebijakan deviden (Morrow & Murtini, 2016). Dengan 

penerapan strategi yang matang dan manajemen keuangan yang baik, akan mudah 

untuk perusahaan bersaing dengan kompetitor, sehingga tujuan utama perusahaan 

untuk menyejahterakan pemegang saham dan pemilik perusahaan akan tercapai. 

 Dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan tersebut perusahaan harus 

mencukupi kebutuhan dananya, agar dapat memaksimalkan kinerjanya. Kinerja 

yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan serta harga saham perusahaan, hal 

ini akan mencerminkan kesejahteraan para pemegang saham perusahaan. Nilai 
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perusahaan akan meningkat apabila harga saham meningkat yang  ditandai dengan 

tingkat pengembalian investasi yang tinggi kepada pemegang saham (Suharli, 

2006). (Lestari, 2016) membuktikan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi secara 

negatif oleh ukuran perusahaan. Perusahaan dapat mengembangkan usahanya 

dengan memenuhi kebutuhan modalnya demi meningkatkan laba dan nilai 

perusahaannya.  

 Berbeda dengan (Sunarto & Budi, 2009) menunjukkan secara signifikan 

terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dianggap 

modal utama untuk meyakinkan para investor,  karena semakin besar ukuran atau 

skala perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber 

pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal.  

Dan juga fundamental perusahaan yang dipengaruhi kinerja keuangan yang 

baik pula, sehingga permintaan saham akan meningkat, harga saham naik, dan 

akhirnya mempengaruhi nilai perusahaan. artinya peningkatan nilai perusahaan 

akan mempermudah perusahaan meyakinkan investor sehingga dapat memperoleh 

investasi untuk mendanai bisnisnya, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak 

manajemen untuk tujuan meningkatkan ukuran perusahaan. 

Secara harfiahnya ukuran perusahaan dan nilai perusahaan merupakan dua 

hal yang berbeda. Di mana ukuran perusahaan merupakan skala dari besar atau 

kecilnya perusahaan tersebut diukur dari total aset, total penjualan, jumlah laba, dan 

beban-beban lainnya. Akan tetapi nilai perusahaan dapat didefinisikan melalui nilai 

aset yang dimiliki oleh perusahaan. Harga saham merupakan salah satu nilai aset 

yang dimiliki oleh perusahaan. 

 Menurut UU No. 20 Tahun 2008, ukuran perusahaan terbagi menjadi 4 

kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil menengah dan usaha besar. Pengelompokan 

tersebut dasarnya adalah total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan 

perusahaan tersebut. UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, 

usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut: 

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau 

badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro 

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 
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2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi 

kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan 

usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih 

besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara 

atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan 

ekonomi di Indonesia”. 

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. 

Karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah 

pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal 

maupun eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati, Mutmainah, & 

Haryanto, 2007) ukuran perusahaan dinyatakan berhubungan positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun ukuran perusahaan mempunyai nilai 

negatif dan signifikan oleh Siallagan dan Mas’ud (2006). Akan tetapi pemegang 

saham dalam melakukan investasi tentunya membutuhkan informasi lebih tentang 

perusahaan. Hal ini berguna bagi pemegang saham untuk memprediksi sejauh 

mana prestasi perusahaan dari saham yang akan dipilih serta keuntungan optimal 

yang akan diperoleh.  

Selain itu juga informasi tersebut membantu investor untuk mengurangi 

risiko dalam pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan para pemegang 

saham dapat diperoleh melalui penilaian terhadap laporan keuangan perusahaan. 

Sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam No. Kep.38/PM/1996 yang mewajibkan 
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para perusahaan untuk menyampaikan laporan tahunan agar terdapat transparansi 

informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan yang bersangkutan. 

Dengan begitu, pemegang saham lebih mudah mendapatkan informasi dan 

sekaligus mengetahui reputasi dan kinerja perusahaan. 

 Secara harfiahnya pemegang saham dalam melakukan investasi tentunya 

mengumpulkan informasi tentang reputasi dan kinerja perusahaan dan juga 

menyaring  beberapa perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi 

dengan risiko yang rendah. Maka dari itu Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan 

Indeks LQ45. Di mana indeks LQ45 ini terdiri dari 45 perusahaan yang terdaftar di 

BEI yang mempunyai likuiditas tinggi yang diseleksi dari beberapa kriteria dari 

LQ45 dan masuk dalam kategori blue chips yang diminati oleh investor dalam 

melakukan investasi saham di Bursa Efek Indonesia.  

 Di mana perusahaan - perusahaan yang masuk dalam kriteria LQ45 

merupakan perusahaan - perusahaan terbaik yang diseleksi langsung oleh Bursa 

Efek Indonesia. Sehingga Indeks LQ45 merupakan salah satu indikator indeks 

saham di BEI yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan untuk menilai kinerja 

perdagangan saham. Dengan alasan itulah, maka penulis menjadikan sebagai objek 

penelitian. 

 (Wirajaya, 2013) Nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar 

kecilnya profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas adalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Wirajaya, 

2013). Penelitian yang dilakukan oleh (Fahrizal, 2013) menyatakan bahwa 

keputusan investasi yang diproyeksikan dengan MBVE (Market to Book Value of 

Equity) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori sinyal, 

pengeluaran investasi menunjukkan sinyal positif tentang pertumbuhan aset 

perusahaan di waktu yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham 

sebagai indikator nilai perusahaan (Rahardjo, 2013) 

Setiap keputusan investasi dan pembiayaan tersebut akan mempengaruhi 

tingkat, penetapan waktu, dan risiko arus kas perusahaan, dan akhirnya 

meningkatkan harga saham perusahaan, sehingga manajer harus membuat 
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keputusan investasi dan pembiayaan yang dirancang untuk memaksimalkan harga 

saham perusahaan (Wijaya, 2010). Sehingga pemilihan price to earning ratio dalam 

variabel keputusan investasi ini dirasa cocok. Karena price to earning ratio ini 

dapat menjadi cerminan perusahaan secara langsung. Ketika perusahaan 

berinvestasi ke perusahaan lain, kemungkinan pertambahan nilai perusahaan akan 

semakin besar. Hal ini tercermin dari harga perusahaan. Dengan memperbanyak 

investasi ke perusahaan lain diharapkan nantinya akan memberikan keuntungan, 

yang dapat meningkatkan aset perusahaan dan nilai saham, ketika nilai saham itu 

meningkat harga saham juga meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Arie, 2012) dan (Margaretta, 2014) 

menemukan hasil keputusan investasi memiliki pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Rury (2013) menemukan bahwa keputusan investasi berpengaruh 

negatif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh besar kecilnya profitabilitas 

yang dihasilkan oleh perusahaan, semakin besar profitabilitas perusahaan dalam 

menghasilkan laba maka semakin tinggi pula harga saham perusahaan, sehingga 

peluang-peluang investasi akan terbuka lebar yang dapat mempengaruhi tujuan dari 

perusahaan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage, keputusan investasi pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2018. Serta untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage, keputusan investasi terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 

Penelitian ini akan menggunakan empat variabel yang diprediksi berpengaruh pada 

nilai perusahaan yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan keputusan 

investasi. Alasan lain peneliti memilih keempat variabel tersebut karena variabel-

variabel tersebut mewakili keputusan penting dalam manajemen keuangan 

(Ramadhitya & Dillak, 2018). Keputusan tersebut adalah keputusan investasi dan 

keputusan pendanaan (struktur modal), Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang 

di ambil untuk penelitian ini adalah “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Leverage, Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan” 
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terdaftar di BEI periode 2014-2018 (Studi kasus pada perusahaan yang 

memenuhi kriteria LQ45). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018? 

2. Apakah tingkat profitabilitas mempengaruhi nilai perusahaan pada 

perusahaan terdaftar di BEI periode 2014-2018? 

3. Apakah tingkat leverage mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI periode 2014-2018? 

4. Apakah keputusan investasi mempengaruhi nilai perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018? 

5. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, keputusan investasi 

secara simultan mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI periode 2014-2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

2. Menganalisis pengaruh tingkat profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

3. Menganalisis pengaruh tingkat leverage terhadap nilai perusahaan 

4. Menganalisis pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. 

5. Menganalisis pengaruh simultan ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage, keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pada penelitian 

selanjutnya yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan sumbangan 

pemikiran kepada perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan 

variabel-variabel yang diteliti pada penelitian ini yaitu, ukuran perusahaan, 

leverage, profitabilitas, keputusan investasi dan nilai perusahaan 

 

 

 

 

 

 

  


