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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kondisi perekonomian saat ini menyebabkan persaingan semakin ketat, 

sehingga perusahaan semakin bersemangat untuk meningkatkan kinerja agar 

tujuan perusahaan tercapai. Setiap perusahaan dalam jangka panjang memiliki 

tujuan yang berorientasi pada  laba yang dapat berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Berdasarkan tujuan tersebut dengan meningkatkan kinerja yang baik dapat 

memberikan kemakmuran bagi pemilik atau pemegang saham perusahaan.  

Nilai perusahaan tercermin dari harga saham perusahaan. Semakin tinggi 

harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan dan sebaliknya semakin 

rendah harga saham maka semakin rendah pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan 

yang dapat dilihat dengan harga saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang 

investasi yang dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan 

dimasa yang akan datang, sehingga diketahui peningkatan harga saham 

menunjukkan pula meningkatnya nilai perusahaan. Investor memiliki persepsi 

bahwa tingkat keberhasilan suatu perusahaan ditunjukkan dengan meningkatnya 

nilai perusahaan yang menjadikan pasar percaya pada kinerja perusahaan dan 

prospek di masa depan (I Gusti dan Gede Merta, 2016). 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan salah satunya 

yaitu Likuiditas. Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya baik kewajiban di dalam perusahaan atau 

di luar perusahaan. Semakin tinggi perusahaan mampu membayar kewajibannya 
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maka hal tersebut menimbulkan persepsi positif bagi investor atas kinerja 

perusahaan yang baik. Persepsi tersebut akan mengakibatkan tindakan pembelian 

saham di perusahaan meningkat, sehingga menimbulkan dampak pada harga 

saham yang meningkat dan hal tersebut menjadikan nilai perusahaan yang 

dicerminkan dengan harga saham juga meningkat. Penelitian sebelumnya terkait 

dengan likuiditas didapatkan hasil yang masih perlu untuk diperhitungkan 

kembali dalam penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Taurisina (2016) dan 

Mafizatun (2013) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Jariah (2016) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai perusahaan. 

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala perusahaan yang dapat dilihat 

dari total aktiva yang dimiliki suatu perusahaan pada akhir tahun. Besar kecilnya 

ukuran perusahaan mempengaruhi nilai suatu perusahaan, semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin mudah dalam memperoleh sumber pendanaan. 

Perusahaan yang besar menjadikan investor berminat untuk berinvestasi di 

perusahaan yang akan menyebabkan meningkatnya nilai perusahaan. Ukuran 

perusahaan yang besar mencerminkan bahwa perusahaan tersebut sedang 

mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik (I Gusti dan Gede Merta, 

2016). Sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin sulit  

mendapatkan sumber pendanaan baik dari internal maupun eksternal dan 

mengakibatkan kurangnya minat investor untuk berinvestasi di perusahaan. 
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Penelitian sebelumnya terkait dengan Ukuran Perusahaan didapatkan hasil yang 

masih perlu untuk diperhitungkan kembali dalam penelitiannya. Penelitian yang 

dilakukan oleh I Gusti dan Gede Merta (2016) dan Mafizatun (2013) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki skala besar lebih 

mudah untuk mendapatkan pendanaan sedangkan perusahaan yang mempunyai 

skala kecil cenderung lebih sulit untuk mendapatkan pendanaan. Namun. 

Penelitian dari Ayu dan Ary (2013) menyatakan sebaliknya bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu profitabilitas. 

Profitabilitas merupakan suatu ukuran persentase yang digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Besar kecilnya laba yang 

diperoleh perusahaan dapat menunjukkan ukuran dan kinerja perusahaan. Jika 

laba yang dihasilkan perusahaan meningkat maka hal tersebut menunjukkan 

bahwa kinerja perusahaan yang baik dan hal tersebut dapat menjadikan tanggapan 

positif  dari investor yang dapat meningkatkan harga saham perusahaan, sehingga 

jika harga saham perusahaan meningkat maka nilai perusahaan akan meningkat 

pula. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang diperoleh 

perusahaan, semakin besar laba yang diperoleh maka semakin tinggi nilai 

perusahaan. Penelitian sebelumnya terkait dengan profitabilitas didapatkan hasil 

yang masih perlu untuk diperhitungkan kembali dalam penelitiannya. Penelitian 

oleh Putri dan Ikhsan (2014), I Gusti dan Gede Merta (2016) dan Mafizatun 

(2013) mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan 
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terhadap nilai perusahaan. Pengaruh tersebut disebabkan kinerja perusahaan yang 

baik yang ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan laba serta 

persepsi investor yang positif sehingga dapat menaikkan harga saham perusahaan 

yang berdampak pada nilai perusahaan. Namun  penelitian yang dilakukan oleh 

Herawati (2013) menunjukkan hubungan yang negatif antara profitabilitas dan 

nilai perusahaan. 

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu kebijakan 

dividen. Kebijakan dividen merupakan pengalokasian laba yang diperoleh 

perusahaan apakah akan dibagikan seluruhnya ke pemegang saham atau dibagikan 

sebagian dan sisanya ditahan untuk investasi perusahaan. Kebijakan dividen yang 

memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, hal ini dikarenakan 

kebijakan dividen behubungan dengan nilai perusahaan (Putri dan Ikhsan, 2014). 

Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan apakah laba yang diperoleh akan 

dibagikan ke pemegang saham atau laba tersebut ditahan untuk investasi 

perusahaan di masa yang akan datang. Kebijakan dividen erat kaitannya dengan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, jika laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan tinggi maka dividen yang dibagikan ke pemegang saham juga tinggi 

dan sebaliknya jika laba yang diperoleh perusahaan kecil maka pembagian 

dividen juga kecil ke pemegang saham. Perusahaan yang membagikan dividen 

tinggi tentu harga saham yang dimiliki juga tinggi sehingga nilai perusahaan yang 

dicerminkan dari harga saham akan meningkat. Perolehan laba yang tinggi serta 

kebijakan dividen yang baik menunjukkan prospek perusahaan yang bagus di 

masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham dan nilai 
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perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri dan Ikhsan (2014) 

mengungkapkan bahwa kebijakan dividen mampu secara signifikan memoderasi 

hubungan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Mahendra, dkk. (2012) menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak 

mampu secara signifikan memoderasi hubungan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016. Perusahaan dalam penelitian 

ini merupakan perusahaan yang sudah go public. Sektor industri manufaktur 

merupakan sektor yang dalam perkembangannya cukup pesat. Tingkat 

pertumbuhan yang pesat pada industri ini mengakibatkan daya tarik investor 

untuk berinvestasi cukup tinggi, hal ini merupakan menjadi salah satu penyebab 

harga saham perusahaan meningkat. Meningkatnya harga saham akan berdampak 

pada nilai perusahaan.   

Perbedaan dari Penelitian sebelumnya menjadikan alasan untuk 

menganalisis kembali Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Dan 

Profitabilitas, terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen Sebagai 

variabel moderasi. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, 

maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ? 
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3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ? 

4. Apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk menguji pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Untuk menguji pengaruh positif profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

4. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang 

dimoderasi oleh kebijakan dividen. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang baik untuk 

beberapa pihak diantarannya sebagai berikut : 

1. Bagi Pembaca 

1. Merupakan sarana belajar untuk menganalisis kondisi nyata, sehingga 

akan lebih meningkatkan pemahaman dari teori-teori diperkuliahan 

yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

2. Memperluas dan memperkaya pengetahuan dibidang keuangan, 

khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan. 
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2. Bagi perusahaan 

1. Menambah pengetahuan tentang gambaran jelas mengenai apa saja yang 

merupakan faktor-faktor pengaruh dalam nilai perusahaan. 

2. Memberikan masukan mengenai kebijakan yang digunakan perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan ketika menentukan dividen yang akan 

dibagikan kepada pemegang saham pada masa yang akan datang. 

3. Bagi Investor 

Memberikan informasi terhadap kondisi perusahaan, sehingga investor 

dapat menilai kinerja perusahaan untuk keputusan investasi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Menambah pengetahuan dari hasil penelitian sekarang yang dapat 

digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan topik yang mengenai 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan kebijakan 

dividen sebagai variabel moderasi. 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini menggunakan pedoman yang berlaku di 

STIE Perbanas Surabaya. Dimana secara rinci sistematika penulisan skripsi ini 

diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi yang digunakan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu sejenis yang pernah 

dilakukan, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis 

penelitian.  

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode 

pengumpulan data dan teknik analisa data yang digunakan. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini membahas tentang gambaran subyek penelitian serta analisis 

data yang terdiri dari analisis deskriptif, pengujian hipotesis, dan 

pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian serta 

saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. 


