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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari dari suatu 

proses akuntansi (Syam, 2007). Laporan keuangan juga merupakan salah satu 

dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Di 

dalam melakukan investasi, investor perlu mempertimbangkan resiko dan tingkat 

pengembalian yang akan diterima ketika memutuskan untuk berinvestasi. Ketika 

investor menginvestasikan dananya di pasar modal pasti memiliki ekspetasi untuk 

mendapatkan return yang lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk investasi. 

Pada dasarnya semakin tinggi tingkat resiko semakin tinggi pula tingkat 

pengembalian yang diharapkan. Dan begitu juga sebaliknya semakin rendah 

tingkat resiko semakin rendah pula tingkat pengembaliannya.  

Persaingan dunia bisnis dan usaha yang ketat dan semakin rumitnya 

kondisi dan situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian yang dihadapai oleh 

perusahaan modern saat ini menuntut peran seorang manajer keuangan yang 

semakin luas dan komperhensif. Perusahaan melalui manajer keuangan harus 

mampu menjalankan fungsinya didalam mengelola keuangan dengan benar dan 

efisien. Ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan manajer keuangan 

dalam mengelola keuangan perusahaan adalah dengan melihat nilai perusahaan 

.Suatu keputusan dikatakan benar apabila dapat meningkatkan nilai perusahaan 

(Husnan, 2000 dalam Ikhsanuddin, 2011).  
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Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon 

investor seandainya suatu perusahaan akan dijual. Bagi perusahaan yang menjual 

sahamnya kemasyarakat (go public), Indikator nilai perusahaan adalah harga 

saham yang diperjualbelikan tersebut. Kalau harga saham meningkat maka kita 

mengatakan bahwa keputusan-keputusan keuangan yang diambil oleh manajemen 

perusahaan adalah benar. Karenanya rahasia keberhasilan dalam manajemen 

keuangan adalah peningkatan nilai. Apabila harga saham meningkat, maka 

kemakmuran para pemegang saham juga meningkat. (Husnan, 1994). 

Berdasarkan penelitian Junaidi (2011) nilai perusahaan yang menerapkan 

ISO 26000 pada perusahaan LQ 45 memiliki nilai perusahaan yang cukup tinggi. 

Jika dilihat dari rasio Q yang menyatakan bahwa rasio Q dibawah satu, investasi 

dalam asset tidaklah menarik dan jika rasio Q diatas satu maka peluang untuk 

berinvestasi dalam perusahaan sangat bagus. Jadi rasio Q merupakan ukuran 

tentang seberapa efektif manajemen memanfaatkan sumber-sumber daya 

ekonomis untuk meningkatkan nilai perusahaan.  

Banyak investor menilai perusahaan dari berbagai karakteristik 

perusahaan. Karakteristik Perusahaan Menurut Sidharta dan Christanti adalah ciri 

khas atau sifat  yang  melekat  dalam  suatu entitas usaha yang dapat  dilihat dari 

beberapa segi, diantaranya jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat 

likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan (Nurliana Safitri, 2008 dalam 

Junaidi 2011).  

Sujoko (2007) menyatakan bahwa Dengan ukuran perusahaan yang besar 

menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan 

merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat. Pangsa pasar relatif 

menunjukkan daya saing perusahaan lebih tinggi dibanding pesaing utamanya. 

Investor akan merespon positif sehingga nilai perusahaan akan meningkat. 
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Menurut pendapat Braeley dan Myers (2000) dalam Ikhsanuddin (2011) 

Hutang adalah instrument yang sangat sensitif terhadap perubahan nilai 

perusahaan. Semakin tinggi proposi hutang semakin tinggi harga saham sehingga 

nilai perusahaan semakin tinggi pula. Leverage keuangan menyangkut 

penggunaan dana untuk membayar biaya tetap dengan maksud meningkatkan 

hasil pengembalian (return) bagi pemegang saham. Dengan memberikan hasil 

pengembalian (return) yang lebih tinggi pada para pemegang saham akan 

menyebabkan harga saham lebih tinggi  

Ikhsanuddin (2011) mengemukakan bahwa Profitabilitas yang tinggi 

menunjukkan prospek perusahaan yang baik sehingga investor akan merespon 

positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan meningkat, yang berarti bahwa 

manajemen berhasil mengelola perusahaan.  

Pemilihan obyek penelitian pada perusahaan yang tergolong dalam indeks 

LQ 45 menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan  Indeks LQ45 terdiri dari 45 

saham dengan likuiditas (Liquid) tinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria 

pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas saham-saham tersebut 

mempertimbangkan kapitalisasi pasar, nilai transaksi di pasar regular, jumlah hari 

perdagangan dan frekuensi transaksi dimasukkan sebagai ukuran likuiditas Selain 

melihat kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar tersebut di atas, akan dilihat juga 

keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan tersebut. Bursa Efek 

Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinerja komponen saham yang 

masuk dalam penghitungan indeks LQ 45. Sehingga saham yang dimilki 

perusahaan indeks LQ 45 cenderung berubah-ubah. 
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Dalam hal ini karakteristik perusahaan diduga dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan tetapi berdasarkan penelitian Junaidi (2011) menyatakan ukuran 

perusahaan yang diproksikan dengan total asset tidak memiliki dampak terhadap 

nilai perusahaannya jadi, total asset belum tentu dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. dan untuk tingkat leverage tidak berdampak juga bagi nilai 

perusahaan. Sedangkan Ikhwandarti  (2010) Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa tipe industri  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengungkapan informasi 

sosial, prosentase kepemilikan manajemen berpengaruh signifikan  terhadap  nilai  

perusahaan  dan  tipe  industri  berpengaruh  signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini dilakukan untuk menguji  

pengaruh karakteristik perusahaan terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada 

perusahaan LQ 45 tahun 2009 - 2010). Terjadi perbedaan dari hasil penelitian 

Junaidi (2011) dengan penelitian Ikhwandarti  (2010) mungkin disebabkan adanya 

perbedaan variabel (karateristik perusahaan) yang digunakan dalam penelitian. 

Maka dari itu peneliti ingin menguji kembali dengan menggunakan ukuran 

perusahaan, tingkat leverage, profitabilitas sebagai variabel independen untuk 

membuktikan apakah hasil penelitian ini memiliki tingkat pengaruh yang 

signifikan atau tidak signifikan antara Krakteristik perusahaan dengan nilai 

perusahaan 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik perusahaan yang tergolong dalam indeks LQ 45? 

2. Bagaimana nilai perusahaan berbasis pasar pada perusahaan yang tergolong 

dalam indeks LQ 45? 

3. Bagaimana pengaruh karakteristik perusahaan terhadap nilai perusahaan yang 

tergolong dalam indeks LQ 45? 
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C. Batasan Masalah 

Karakteristik perusahaan dapat diukur antara lain menggunakan ukuran 

dewan komisaris, tingkat leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas, 

likuiditas. Berdasarkan penelitian Junaidi (2011) tentang pengaruh karakteristik 

perusahaan terhadap nilai perusahaan yang menerapkan ISO 26000 menyatakan 

bahwa size dan tingkat leverage tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Maka 

dari itu menagacu dari penelitian diatas, penelitian ini dibatasi pada variabel 

ukuran perusahaan, tingkat leverage, dan peneliti menambahkan profitabilitas 

sebagai variabel independen. Hal ini dilakukan untuk menguji kembali apakah 

ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran 

perusahaan diukur dari total asset, tingkat leverage diukur dengan menggunakan 

rasio hutang terhadap total asset, dan profitabilitas diukur dengan menggunakan 

rasio return on asset (R0A). Sedangkan periode yang diteliti dibatasi pada tahun 

2009 dan 2010 

 
D. Tujuan Dan Manfaat 

1. Tujuan 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut : 

a. Mendeskripsikan karakteristik perusahaan yang tergolong indeks LQ 45  

b. Mengukur nilai perusahaan yang berbasis pasar pada perusahaan yang 

tergolong indeks LQ 45. 

c. Menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap nilai perusahaan yang 

tergolong indeks LQ 45. 
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2. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tentang karakteristik 

perusahaan, nilai perusahaan, dan pengaruh antara karakteristik perusahaan 

terhadap nilai perusahaan  yang tergolong dalam indeks LQ 45. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran pada analis perusahaan, investor dan 

para pemegang saham dalam berinvestasi serta dapat dijadikan acuan untuk 

peneliti selanjutnya 

 


