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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan didirikannya perusahaan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya adalah 

untuk memperoleh keuntungan atau laba sebesar-besarnya pada perusahaan, 

sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk mensejahterakan para pemilik 

perusahaan atau pemilik saham. Salah satu cara untuk memenuhi tujuan perusahaan 

adalah dilakukan dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan (Sartono, 2010: 8). 

Nilai perusahaan merupakan pandangan investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan dan biasanya terkait dengan harga saham. Semakin tinggi harga saham, 

semakin tinggi pula pendapatan yang akan diterima oleh investor dan akan 

meningkatkan kesejahteraan bagi para pemilik pemegang saham. 

Salah satu cara dalam rangka pengukuran nilai perusahaan adalah dengan 

menggunakan rasio Price Book Value (PBV). Menurut Brigham dan Houston 

(2019:122), Nilai perusahaan berdasarkan Price Book Value (PBV) 

menggambarkan seberapa besar pasar dalam menghargai nilai buku saham suatu 

perusahaan. Semakin tinggi rasio PBV berarti bahwa pasar semakin percaya pada 

prospek perusahaan. 

Memperhatikan pentingnya nilai perusahaan, yang dalam penelitian ini 

diukur menggunakan PBV, maka perlu dikaji berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Penelitian ini mengkaji penentu PBV perusahaan pada sektor 



2 
 

 

Perdagangan Eceran. Perdagangan eceran atau dikenal dengan istilah ritel adalah 

kegiatan bisnis perdagangan (penjualan barang atau jasa) yang langsung disalurkan 

kepada konsumen akhir untuk digunakan sebagai kebutuhan pribadi, keluarga, 

keperluan rumah tangga atau bisnis. Industri perdagangan di Indonesia mulai 

berkembang dari gerai tradisional seperti toko atau warung hingga ke gerai yang 

modern seperti supermarket. Perkembangan bisnis eceran di Indonesia sendiri 

mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan banyaknya bisnis 

perdagangan skala besar yang bermunculan (pusat perbelanjaan, supermarket, dan 

department store) dan bisnis online yang saat ini lebih banyak diminati oleh 

masyarakat Indonesia. Hal ini berdampak pada semakin tingginya tingkat 

persaingan antar perusahaan. Peningkatan persaingan ini membuat perusahaan 

perdagangan eceran perlu menjaga keberlangsungan usaha dengan meningkatkan 

nilai perusahaan sehingga perusahaan dapat menarik investor untuk menanamkan 

modalnya di bidang perdagangan eceran agar pelaku bisnis eceran semakin 

beragam dan akan meningkatkan pula nilai perusahaan.  

Gambar 1.1 menyajikan perkembangan nilai perusahaan (PBV) pada Sektor 

Perdagangan Eceran. Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa besarnya nilai 

perusahaan (PBV) pertahun dari tahun 2015-2019 di Perusahaan Perdagangan 

Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia cenderung naik dan turun tiap 

tahunnya. Pada tahun 2016-2018 grafik mengalami kenaikan yang disebabkan oleh 

munculnya minat masyarakat di Indonesia yang tinggi untuk belanja online serta 

ketatnya persaingan dalam penjualan ritel. Akan tetapi pada tahun 2018-2019 PBV 

sektor perdagang ritel mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan dari 
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sektor perusahaan eceran kurang mendapat perhatian dari para investor yang 

mengakibatkan saham perusahaan perdagangan eceran kurang diminati sehingga 

harga saham turun, kemudian ada beberapa perusahaan eceran banyak yang 

menutup gerai usahanya sehingga menyebabkan nilai perusahaan ikut turun oleh 

karena itu penting untuk perusahaan eceran menjaga nilai perusahaan agar tetap 

naik. 

 
Sumber: www.idx.co.id 

Gambar 1. 1 

Nilai Perusahaan Perdagangan Eceran Tahun 2015-2019 

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dapat dilihat dari 

berbagai hal, yaitu likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal. 

Likuiditas secara umum diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendek yang harus segera dibayar 

dengan melihat aset lancar terhadap hutang lancarnya (Hanafi, 2016:37). Semakin 
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tinggi nilai likuiditas akan mencerminkan kemampuan perusahaan yang tinggi 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya begitu pula sebaliknya semakin 

rendah nilai likuiditas maka semakin rendah kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang memiliki nilai likuiditas 

yang baik akan dianggap memiliki kinerja yang baik oleh investor untuk di masa 

yang akan datang sebaliknya jika memiliki nilai likuiditas yang buruk keuntungan 

yang didapat oleh perusahaan semakin menurun dan tidak dapat menarik investor 

untuk menanamkan modalnya sehingga nilai perusahaan ikut menurun. Hasil 

penelitian Putra dan Lestari (2016) menyatakan bahwa likuiditas secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, 

Markonah, Salim, dan Franciska (2020) menyatakan bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, tetapi pernyataan lain berbeda 

dari penelitian Permana dan Rahyuda (2019) yang menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham (Hanafi, 2016:42). Keuntungan atau 

laba menunjukkan penghasilan perusahaan pada periode tertentu. Semakin besar 

profitabilitas menggambarkan seberapa efektif kinerja perusahaan untuk 

memperoleh laba sehingga akan mempengaruhi nilai perusahaan meningkat karena 

semakin tinggi profitabilitas perusahaan berarti dapat membuat persepsi dari 

investor terhadap perusahaan semakin baik sehingga akan berpengaruh pada harga 

saham perusahaan. Hal ini berarti permintaan saham dari perusahaan akan naik 
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sehingga harga saham juga akan naik. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Markonah et al. (2020); Permana dan Rahyuda (2019); 

Pasaribu, Topowijono, dan Sulasmiyarti (2016); Sabrin, Satria, Takdir, dan Sujono 

(2016); Rudangga dan Sudiarta (2016); Putra dan Lestari (2016); Lestari dan 

Armayah (2016); Pantow, Murni, dan Trang (2015); Ulum (2015), Mindra dan 

Erawati (2014); serta Sukma dan Teguh (2014) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Ukuran perusahaan juga merupakan salah satu yang dapat dipertimbangkan 

dalam menentukan dan menggambarkan besar kecilnya suatu nilai perusahaan. 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya 

perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, 

dan total modal. Semakin besar ukuran pendapatan, total aset, dan total modal akan 

mencerminkan keadaan perusahaan yang semakin kuat (Basyaib, 2007:122). 

Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan mengalami 

perkembangan sehingga investor akan memberikan respon positif dan nilai 

perusahaan akan meningkat. Hasil penelitian Mindra dan Erawati (2014); Putra dan 

Lestari (2016); serta Rudangga dan Sudiarta (2016) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbeda 

dengan hasil penelitian diatas, Pantow et al. (2015) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, yang 

berarti penurunan nilai ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap peningkatan nilai perusahaan. 
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 Struktur modal juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut 

Brigham dan Houston (2019: 476), Struktur modal adalah campuran jumlah hutang, 

saham preferen, dan ekuitas umum yang digunakan untuk membiayai aset 

perusahaan. Kebijakan pendanaan perusahaan dengan utang dan ekuitas adalah 

untuk memaksimumkan nilai perusahaan (Husnan, 2005:294). Pengambilan 

keputusan pendanaan yang diambil oleh perusahaan akan menunjukkan komposisi 

yang tepat dalam memilih struktur modal yang optimal dimana nantinya pemilik 

perusahaan juga mengharapkan keuntungan maksimum atau optimal. Berdasarkan 

trade-off theory struktur modal yang optimal mampu menghasilkan nilai 

perusahaan yang optimal akan tetapi jika jumlah hutang terus menerus naik juga 

akan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Markonah et 

al. (2020); Permana dan Rahyuda (2019); Rudangga dan Sudiarta (2016);  Pantow 

et al. (2015); serta Ulum (2015) menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, Pasaribu et al. (2016) 

dan Mindra dan Erawati (2014) menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh 

negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis 

tertarik untuk mengambil judul “Penentu Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan 

Perdagangan Eceran di Bursa Efek Indonesia”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

perumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah Likuiditas (Current Ratio) secara parsial berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan (Price to Book Value) pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah Profitabilitas (Return on Asset) secara parsial berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan (Price to Book Value)  pada Perusahaan Perdagangan Eceran 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan (Price to Book Value)  pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

4. Apakah Struktur Modal (Debt to Asset Ratio) secara parsial berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan (Price to Book Value) pada Perusahaan Perdagangan 

Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah Likuiditas (Current Ratio), Profitabilitas (Return on Asset), Ukuran 

Perusahaan dan Struktur Modal (Debt to Asset Ratio) berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap Nilai Perusahaan (Price to Book Value) pada 

Perusahaan Perdagangan Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh parsial Likuiditas (Current Ratio) terhadap Nilai 

Perusahaan (Price to Book Value) pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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2. Untuk menganalisis pengaruh parsial Profitabilitas (Return on Asset) terhadap 

Nilai Perusahaan (Price to Book Value) pada Perusahaan Perdagangan Eceran 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

3. Untuk menganalisis pengaruh parsial Ukuran Perusahaan terhadap Nilai 

Perusahaan (Price to Book Value) pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

4. Untuk menganalisis pengaruh parsial Struktur Modal (Debt to Asset Ratio) 

terhadap Nilai Perusahaan (Price to Book Value) pada Perusahaan Perdagangan 

Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

5. Untuk menganalisis pengaruh secara bersama-sama Likuiditas (Current Ratio), 

Profitabilitas (Return on Asset), Ukuran Perusahaan, dan Struktur Modal (Debt 

to Asset Ratio) terhadap Nilai Perusahaan (Price to Book Value) pada 

Perusahaan Perdagangan Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat baik secara 

langsung maupun tidak langsung kepada beberapa pihak diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya informasi dan diharapkan 

dapat membantu peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

atau meneliti dengan menggunakan variabel yang berbeda. 

2. Bagi Perusahaan 
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Mempunyai gambaran yang jelas mengenai pengaruh likuiditas, profabilitas, 

ukuran perusahaan, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan dan dapat 

digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk meningkatkan kinerja manajemen 

di masa yang akan datang. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini bermanfaat agar para investor dapat memahami pengaruh 

likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur modal terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini dapat membantu investor dalam mengambil keputusan 

dalam berinvestasi dan investor mengetahui sejauh mana risiko yang akan 

ditanggungnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disajikan dalam lima bab, dimana kelima bab tersebut 

memiliki keterkaitan satu sama lain. Bab tersebut terdiri dari: 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini berisi pembahasan secara garis besar dalam latar belakang 

yang mendasari penelitian, apa saja masalah yang dapat dirumuskan, 

tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika yang 

digunakan dalam penulisan penelitian ini. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi tentang uraian dari penelitian terdahulu yang sejenis 

dan pernah dilakukan, pengaruh hubungan antar variabel yang sedang 

diteliti, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. 
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BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi 

variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel 

dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengambilan data, serta 

teknik analisa data. 

BAB IV : Gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data 

Bab ini berisi tentang subyek penelitian, analisis dan pengolahan data 

berdasarkan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis analisis regresi 

linier berganda serta pembahasan dari hasil yang sudah dilakukan. 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.  


