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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan memiliki tujuan jangka panjang dan tujuan jangka 

pendek yang disesuaikan dengan visi dan misi perusahaan. Tujuan jangka panjang 

perusahaan selaras dengan tujuan manajemen keuangan perusahaan yaitu 

memaksimalkan nilai kekayaan pemegang saham yang ditunjukan dengan 

meningkatnya nilai perusahaan (Hanafi, 2018). Tujuan jangka panjang (perencanaan 

startegis) dalam hal ini pada hasil perencanaan yang buruk atau eksekusi yang jelek, 

sehingga peningkatan nilai perusahaan perlu diperhatikan (Sadeli, 2010). 

Perusahaan go public atau yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

menurut theory of the firm bertujuan untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai 

perusahaan yang tercermin dari nilai sekarang atas semua keuntungan perusahaan 

yang diharapkan di masa depan (Salvatore, 2011). Konsep dari nilai perusahaan riil 

karena terbentuknya harga di pasar merupakan titik stabil kekuatan permintaan dan  

penawaran yang secara rill terjadi transaksi jual beli surat berharga di pasar modal 

antara emiten dan investor (Harmono, 2014). Melihat ini nilai perusahaan merupakan 

indikator penting yang dibutuhkan investor dalam proses pengambilan keputusan 

investasinya. Perusahaan dengan nilai perusahaan yang lebih tinggi akan 

mempengaruhi persepsi investor potensial untuk percaya dan yakin akan prospek 

perusahaan kedepannya, juga menimbulkan kepercayaan kepada perusahaan untuk 
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mendapat pinjaman dengan syarat yang lebih mudah dari lembaga keuangan 

(perbankan) dan mendapat kepercayaan supplier (Kasmir, 2010).  

Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai perusahaan yang tinggi akan 

menciptakan kepercayaan tinggi dari pasar, tidak hanya berkaitan dengan kinerja 

perusahaan saat ini, tetapi juga sentimen positif mengenai prospek masa depan dari 

perusahaan yang bersangkutan. Pada dasarnya untuk meningkatkan nilai perusahaan 

ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan baik faktor internal maupun faktor 

eksternal. Faktor internal diantaranya leverage, size, dan kepemilikan manajerial, 

sedangkan faktor eksternal perusahaan diantaranya inflasi, suku bunga, dan gross 

domestic product (GDP). 

Faktor internal pertama adalah leverage yang merupakan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. Leverage digunakan untuk mengukur  financial risk yang melekat 

pada suatu perusahaan, dimana leverage yang semakin besar menunjukan resiko 

investasi yang semakin besar pula (Novari & Lestari, 2016). Perusahaan dapat 

memilih untuk melakukan utang atau tidak melakukan utang selama tidak menyalahi 

anggaran perusahaan. Perusahaan dengan leverage akan mendapatkan tambahan 

dana dalam operasional dan mencitrakan diri sebagai perusahan yang telah matang 

dalam pengelolaannya sehingga akan menghasilkan laba yang lebih besar dan 

meningkatkan kinerja perusahaan yang berdampak pada meningkatnya nilai 

perusahaan. Pada sisi yang lain perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar 

beban bunga dan beban pokok pinjaman sehingga akan ada resiko tidak terbayarnya 

hutang, sehingga perusahaan perlu memperhatikan kemampulabaannya. Penggunaan 
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utang yang berlebih akan mengungrangi manfaat yang akan diterima atas penggunaa 

utang karena manfaat yang diterima tidsak sebanding dengan biaya yang 

dikeluarkam, hal ini menyebabkan nilai perusahaan akan turun jika perusahaan 

menggunakan utang lebih dari modalnya sendiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Wirasedana (2018) mengatakan 

bahwa leverage berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh  Agustina & Ardiansari (2015) menyatakan bahwa 

kinerja keuangan yang diproksikan dengan DER berpengaruh signifikan negatif 

terhadap nilai perusahaan. 

Size merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh 

perusahaan yang ditunjukkan oleh besarnya total aset, jumlah penjualan, rata–rata 

total penjualan, dan rata–rata total asset. Size yang besar tentu menarik bagi investor 

karena semakin besar size perusahaan, maka lebih mudah investor mengakses 

informasi karena perusahaan lebih terekspos dalam laporan keuangan. Size 

perusahaan yang besar juga membawa daya tawar terhadap pemasok dan pesaing, 

karena dapat membeli situs terbaik dengan keunggulan terkait, teknologi unggul dan 

pakar profesional terbaik karena kontrolnya terhadap pasar (Mule, Mukras, & 

Nzioka, 2015). Keunggulan ini akan mempermudah perusahaan mendapatkan kredit 

atau pinjaman sehingga perusahaan menjadi berkembang. Perkembangan ini 

ditunjukan dengan meningkatnya harga saham di pasar modal, sehingga ekspektasi 

investor untuk mendapatkan dividen akan tercapai dan terjadi peningkatan 

permintaan saham. Peningkatan akan membuat perusahaan dianggap memiliki nilai 

yang lebih besar sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan 
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meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian Ningsih & Waspada (2019) yang 

menyatakan  size berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan pernyataan 

ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Novari & Lestari (2016) yang 

menyatakan size berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahan, namun 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sintyana & Artini (2019) yang 

menyatakan size tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini dijelaskan 

perusahaan yang besar tidak menjamin laba yang besar juga sebaliknya pada 

perusahaan yang kecil. 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak-pihak 

yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan seperti direktur dan komisaris 

(Sugiarto, 2009). Kepemilikan manajerial dapat dipandang dengan mensejajarkan  

kepentingan manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial dapat 

menyatukan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, sehingga semakin 

tinggi proporsi kepemilikan manajerial maka manajemen akan lebih berhati-hati 

dalam mengambil keputusan, yang menyebabkan semakin baik kinerjanya dan akan 

berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Hubungan positif antara kepemilikan 

manajerial dan nilai perusahaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pratiwi, Kristianti & Mahardika (2016) yang menyatakan kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh  Iswajuni, Manasikana & Soetedjo (2018) menyatakan kepemilikan 

manajerial memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan karena 

dianggap kepemilikan manajerial membuat manajer atau direktur menjadi lebih 
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mementingkan posisi yang dimiliki daripada menyelaraskan tujuan dengan 

pemegang saham yaitu  meningkatkan nilai perusahaan.  

Inflasi merupakan gejala kenaikan harga yang berlangsung secara terus- 

menerus (Rosyadi, 2014). Inflasi diartikan juga sebagai keadaan yang diikuti dengan 

merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara (Khalawaty, 2000).  Ketika 

inflasi terjadi, harga barang akan naik termasuk harga bahan baku yang digunakan 

oleh perusahaan, juga biaya operasional perusahaan. Kenaikan biaya ini akan 

menyebabkan harga produk perusahaan naik menyesuaikan dengan bahan baku yang 

meningkat dan daya beli masyarakat menjadi turun. Saat daya beli masyarakat 

terhadap produk turun, maka laba perusahaan akan ikut turun, saat laba perusahaan 

turun investor akan menjual saham karena memiliki sedikit potensi untuk mendapat 

keuntungan. Investor cenderung menarik dana di pasar modal dan melakukan 

investasi pada aset bebas resiko seperti deposito. Saat investor menjual saham atau 

menarik modal  harga akan turun turun, penurunan harga saham akan ikut 

menurunkan nilai perusahaan. Sehingga semkin tinggi inflasi akan menyebabSkan 

nilai perusahaan menjadi turun. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sartika, Siddik & Choiriyah (2019) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh 

signifikan negatif terhadap nilai perusahaan sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh  Dewi & Wirasedana (2018) menyatakan inflasi tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, dikarenakan investor percaya bahwa perusahaan mampu mengatasi 

masalah inflasi yang dihadapi.  

Suku Bunga Bank Indonesia adalah instrumen konvensional untuk 

menstabilkan nilai uang yang diumumkan kepada publik oleh Dewan Gubernur Bank 



6 
 

 

 
 

Indonesia setiap rapat Dewan Gubernur bulanan untuk mencapai sasaran operasional 

kebijakan moneter. Suku bunga yang tinggi menyebabkan jumlah uang yang beredar 

berkurang sehingga mendorong orang untuk menanamkan dananya di Bank daripada 

menginvestasikannya pada sektor riil yang resikonya lebih besar, ketika investor 

tidak melakukan investasi pada perusahaan maka akan menurunkan pendapatan 

perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan menurun. Penurunan kinerja 

perusahaan berakibat pada menurunnya nilai saham dan nilai perusahaan akan 

menjadi turun. Sebaliknya, jika suku bunga terlalu rendah, jumlah uang beredar di 

masyarakat akan bertambah dan memutarkan uang pada sektor-sektor produktif 

(Khalawaty, 2000). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Noerirawan 

& Muid (2012) yang menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan negatif  

terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ningsih & 

Waspada (2019) yang menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan 

positif terhadap nilai perusahaan. 

Gross Domestik Product (GDP) diartikan sebagai total nilai pasar dari 

barang dan jasa yang diproduksi dalam periode tertentu. GDP menggambarkan 

keadaan ekonomi secara menyeluruh. Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini 

diukur berdasarkan besaran produk domestik bruto (Badan Pusat Statistik, 2013). 

Jika pertumbuhan ekonomi meningkat akan meningkatkan daya beli masyarakat dan 

pola investasinya, sehingga hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk 

meningkatkan penjualan maupun labanya. Ada dua konsep GDP yang dapat 

digunakan sebagai tolok ukur perhitungan menurut Putra, I Nyoman & Budiasih 

(2016), yaitu GDP Nominal yang diartikan sebagai nilai total dari produksi (barang 
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dan jasa akhir), dengan menggunakan harga pasar saat ini untuk menentukan nilai 

dari setiap unit yang diproduksi dan GDP Riil sebagai nilai total dari produksi 

(barang dan jasa akhir), dengan menggunakan harga pasar dari tahun dasar tertentu 

untuk menentukan nilai dari setiap unit yang diproduksi. 

Penelitian yang dilaku akan oleh Sartika., et al (2019) menyatakan bahwa 

GDP berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan 

dengan meningkatnya GDP dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang berimbas 

pada peningkatan penjualan peusahaan dan meningkatnya nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Rosyadi, Kertahadi & Nuzula (2014) menyatakan 

bahwa GDP memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 

dikarenakan adanya keberagaman industri yang ada.  

Sektor industri Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi adalah industri 

yang menarik untuk diteliti. Industri ini bersifat sebagai kebutuhan dasar yang 

penting untuk masyarakat dan vital untuk mempercepat proses pembangunan 

ekonomi nasional. Kebutuhan sektor ini akan selalu ada bahkan bertambah setiap 

tahunnya. Indonesia Ekonomi Outlook 2018 menjelaskan salah satu program 

prioritas yang dicanangkan tahun 2019 diantaranya adalah percepatan infrastruktur 

dan pengembangan wilayah. Hal ini menjadi kesempatan besar bagi investor untuk 

mendapat keuntungan dari sektor ini di Bursa Efek Indonesia. Selain program 

prioritas, sektor ini juga didukung oleh pemerintah guna memprospek sektor ini 

kedepannya. Menurut Joshua Tanja, Head of Equitiesand Research, UBS Indonesia 

menjelaskan bahwa:  

“Keseriusan pemerintah di sektor infrastruktur yang terlihat sangat jelas 

membuat investor tampak menggilai sektor tersebut. Akuisisi yang secara efektif 
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No GDP Lapangan Usaha (Seri 2010) 2018 2019*

1 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 3,91 3,88

2 Pertambangan dan Penggalian 2,16 1,81

3 Industri Pengolahan 4,27 4,77

4 Pengadaan Listrik dan Gas 5,47 6,04

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 5,46 5,93

6 Konstruksi 6,09 6,82

7
Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor
4,97 5,47

8 Transportasi dan Pergudaan 7,01 8,18

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,66 6,25

10 Informasi dan Komunikasi 7,04 8,32

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,17 6,43

12 Real Estate 3,58 3,97

13 Jasa Perusahaan 8,64 8,48

14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial 

Wajib
7,02 5,85

15 Jasa Pendidikan 5,36 6,17

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,13 7,68

17 Jasa Lainnya 8,99 8,91

5,17 5,30GDP Agregat

berjalan telah menggambarkan keseriusan pemerintah di bidang infrastruktur. 

Layanan one stop service (pelayanan terpadu satu pintu) untuk izin usaha serta 

pembangunan pembangkit listrik membuat sektor tersebut kian menarik di mata para 

investor. Regulasi yang baru untuk mengatur perizinan, pembangunan pembangkit 

listrik juga terasa jauh lebih mudah. Dengan kepastian pemerintah di sektor 

infrastruktur, sejumlah saham juga akan diuntungkan” (Deil. 2015).  

 

Dukungan pemerintah yang positif juga didukung dengan peningkatan aktivitas 

perdagangan, perjalanan masyarakat dan pertumbuhan e-commerce membuat sektor 

ini memiliki proyeksi pertumbuhan tahun 2019 mencapai 8.18%. 

Tabel 1.1 

PROYEKSI PERTUMBUHAN SEKTORAL TAHUN 2019* 

         Sumber: Bapenas.go.id 

Dengan dasar pemaparan di atas dan adanya ketidaksamaan hasil pada 

penelitian - penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk meneliti kembali pengaruh Leverage, Size, 

Kepemilikan Manajerial, Inflasi, Suku Bunga dan Gross Domestik Bruto (GDP) 

terhadap nilai perusahaan pada sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018. Penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Berdasarkan analisis di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan 

Pada Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini: 

1. Apakah Leverage, Size, Kepemilikan Manajerial, inflasi, Suku Bunga, dan 

GDP mempengaruhi nilai perusahaan? 

2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah Size berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

5. Apakah inflasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

6. Apakah Suku Bunga berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

7. Apakahh GDP berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijelaskan tujuan 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh Leverage. Size, Kepemilikan Manajerial, Inflasi, 

Suku Bunga dan GDP secara simultan terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk menguji pengaruh Leverage terhadap nilai perusahaan. 
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3. Untuk menguji pengaruh Size terhadap nilai perusahaan. 

4. Untuk menguji pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap nilai perusahaan. 

5. Untuk menguji pengaruh Inflasi terhadap nilai perusahaan. 

6. Untuk menguji pengaruh Suku Bunga terhadap nilai perusahaan. 

7. Untuk menguji pengaruh GDP terhadap nilai perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang 

telah dibuat, maka dapat di tentukan manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen keuangan 

mengenai Leverage, Size, Kepemilikan Manajerial, Inflasi, Suku Bunga, dan 

GDP dalam mempengaruhi nilai perusahaan. 

2. Bagi para Invetor 

Diharapkan dapat memberikan informasi dsalam melakukan keputusan 

investasi jika dilihat dari leverage, size, kepemilikan manajerial, inflasi, suku 

bunga, dan GDP terhadap nilai perusahaan. 

3. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan nilai perusahaan, 

sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi dibagi dalam beberapa bab dan pembahasan yang saling 

berrkaitan. Adapun sistematikannya disusun sebagai berikut:  
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BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada bab landasan teori akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang 

menguraikan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan, hubungan antara variabel, kerangka pemikiran, serta 

hipotesis penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab metode penelitian akan dijelaskan tentang rancangan penelitian, 

batasan penelitian, identifikasi penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik  pengambilan sampel, 

data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data yang 

digunakan. 

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab gambaran subyek penelitian dan analisis data meliputi analisis 

deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis hipotesis serta pembahasan 

mengenai hasil uji regresi linier berganda. 

BAB V: PENUTUP 

Pada bab penutup akan menjelaskan kesimpulan dari hasil pembahasan, 

keterbatasan penelitian serta saran. 

 

 




