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     BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pada saat ini tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat dan 

perusahaan adalah era globalisasi dan perdagangan bebas. Di era 

perekonomian pasar bebas akan menimbulkan persaingan yang sangat ketat 

di lingkungan perusahaan dan akan mendorong manusia untuk memiliki 

daya saing agar dapat bertahan dalam ketatnya persaingan. Strategi yang 

harus dilakukan yaitu tetap menjaga kelangsungan perusahaan dari ketatnya 

persaingan di era saat ini, perusahaan harus dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam mengelola modal dan meningkatkan labanya untuk 

dapat memakmurkan pemilik dan para investor.  

Perusahaan dituntut untuk mencari dan menggunakan peluang yang 

ada sesuai dengan strategi perusahaan agar dapat tercapai tujuan 

perusahaan. Tujuan perusahaan akan membantu bahkan dapat menjadi 

kunci keberhasilan perusahaan untuk memperoleh posisi di masa depan. 

Pada umumnya tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan 

keuntungan dan memaksimalkan kemakmuran.  

 Pada perkembangan di akhir tahun 2016, tercatat lebih dari 500 

perusahaan yang mendaftarkan sahamnya (Listing) di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Banyaknya jumlah perusahaan akan membuat  investor dihadapkan 

pada pilihan yang sulit dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi 

atau menanamkan modalnya.  
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Menanggapi masalah tersebut para investor harus lebih berhati-hati 

dalam menentukan keputusan investasinya. Perlu banyak pertimbangan 

yang harus diperhatikan jika seorang investor ingin membuat keputusan 

untuk menanamkan investasinya. Secara esensial, tujuan investor dalam 

melakukan investasi adalah untuk memaksimalkan return tanpa melupakan 

faktor resiko yang dihadapi (Purwohandoko dan Anisyah, 2017:35) 

Penelitian yang dilakukan oleh Edy (2017) seorang investor harus 

benar-benar memahami mengenai harga saham dan melakukan analisis 

harga saham agar tidak salah dalam berinvestasi dan akan memperoleh 

keuntungan dan modal awal untuk berinvestasi tidak akan hilang. 

Kepercayaan investor atau calon investor sangat bermanfaat bagi emiten, 

karena semakin banyak orang yang percaya terhadap emiten maka 

keinginan untuk berinvestasi pada emiten semakin kuat.  

Semakin banyak permintaan terhadap saham suatu emiten maka 

dapat menaikkan harga saham tersebut. Sebaliknya, jika harga saham 

mengalami penurunan terus-menerus berarti dapat menurunkan nilai emiten 

dimata investor atau calon investor (Purwohandoko dan Anisyah, 2017:35). 

Tujuan suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan atau kekayaan bagi pemegang saham (Basri dan Indriyo, 2002 : 

5). Semakin tinggi harga saham menunjukkan semakin tinggi nilai 

perusahaan, sehingga juga akan memakmurkan para pemegang saham yang 

ditandai dengan adanya pengembalian investasi yang tinggi.  
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Nilai perusahaan sangat penting karena dengan adanya nilai 

perusahaan akan mencerminkan kinerja perusahaan yang akan 

mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Sehingga setiap 

perusahaan dapat mencapai tujuan perusahaan yang sesuai dengan 

keinginan para pemegang saham. 

Menurut Brigham & Housten (2014) Naik turunnya harga saham di 

pasar modal menjadi sebuah fenomena yang menarik berkaitan dengan isu 

naik turunnya nilai perusahaan itu sendiri. Perkembangan harga saham juga 

tidak dapat dilepaskan dari kinerja keuangan perusahaan, karena jika kinerja 

perusahaan mengalami peningkatan maka harga saham akan cenderung 

mengalami kenaikan.  

Namun, ada saat-saat tertentu hanga saham tidak selalu 

mencerminkan kinerja perusahaan karena dipengaruhi faktor-faktor dari 

luar. Meskipun hanya salah satu faktor, tetapi kinerja perusahaan tetap 

masih dipandang oleh investor sebagai aspek utama. 

Nilai perusahaan dapat dilihat dari tingkat pengembalian deviden 

yang diberikan, besarnya deviden yang diberikan dapat mempengaruhi 

harga saham. Apabila deviden yang diberikan tinggi, maka laba yang 

diperoleh juga cenderung tinggi sehingga dapat berpengaruh terhadapt 

tingkat harga saham dan nilai perusahaan (Ainun, 2016:26).  

Manajemen dalam mengambil keputusan pendanaan menggunkan 

kebijakan hutang yang diukur dengan menggunakan rasio debt to equity 
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ratio. Hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal-hal yang juga dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan adalah  profitabilitas di dalam perusahaan.  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang dan 

bunga jaminan. Profitabilitas menggambarkan pendapatan yang dimiliki 

perusahaan untuk membiayai investasi. Menurut Warsono (2003:36) rasio 

profitabilitas sangat bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan 

perusahaan didalam menghasilkan keuntungan. Penggunaan pada rasio 

profitabilitas ini dilihat dari fungsinya dalam menunjukkan efektivitas dan 

kinerja perusahaan dalam menghasilkan tingkat keuntungn dengan 

menggunkan aset yang dimiliki perusahaan. Profitabilitas di ukur dengan 

rasio return on assets. 

Nilai perusahaan dapat dilihat dari tingkat pengembalian dalam 

mendapatkan laba yang maksimal perusahaan dapat mempertahankan 

bahkan meningkatkan pertumbuhan perusahaannya. Sektor infrastruktur  

mempunyai beberapa subsektor diantaranya yaitu, subsektor energi, jalan 

tol dan bandara, telekomunikasi, transportasi dan kontruksi non bangunan. 

Dimana dari kelima subsektor tersebut perusahaan jasa trasnportasi 

memiliki nilai perusahaan yang paling rendah, dilihat dari penurunan harga 

saham tahun 2013-2017 sebagai berikut : 
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Gambar Grafik 1.1 

Grafik Kondisi Rata-rata Harga Saham Perusahaan  Jasa 

Transportasi periode 2013 – 2017

 

  Sumber : www.idx.co.id, (data diolah kembali) 

Dari gambar grafik 1.1 menunnjukkan bahwa harga saham yang ada 

pada perusahaan jasa transportasi dari tahun 2013-2017 mengalami 

perubahan yang fluktuasi. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap keadaan 

keuangan perusahaan dan berdampak pada harga saham yang akan 

dihasilkan. Penurunan harga saham tersebut juga akan berdampak kepada 

investor dimana mereka akan sangat berhati-hati untuk melakukan investasi 

pada perusahaan tersebut dan akan beimbas pada penurunan nilai 

perusahaan. 

 Di Indonesia banyak perusahaan yang sudah go public dilihat dari 

informasi yang ada di Bursa Efek Indonesia, seperti halnya pada perusahaan 

jasa transportasi. Perusahaan yang saat ini terus mengalami peningkatan 

salah satunya ialah perusahaan jasa transportasi dan memiliki prospek yang 
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sangat baik dan banyak diminati investor. Perusahaan jasa transportasi ini 

selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, pada tahun 2014 

sebanyak 29 perusahan, sedangkan pada tahun 2015  sebanyak 31 

perusahaan dan pada tahun 2016 sebanyak 35 perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Perusahaan jasa transpotartasi ini merupakan salah 

satu kebutuhan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya dan 

membantu perekonomian di Indonesia saat ini.  

Adanya Fenomena diatas yang sudah dijelaskan maka dari 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Siska (2014) pengaruh 

likuiditas, leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 2010-2012. Dengan hasil 

bahwa likuidasi dan leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Selain penelitian tersebut adapula penelitian yang dilakukan oleh 

Edy (2017) menunjukkan bahwa, variabel likuiditas, leverage dan 

profitabilitas berpengaruh secara prositif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan ada 

beberapa perbedaan dari hasil penelitian. Sehingga dalam penelitian ini 

akan menguji dan menganalisis kembali dan obejek yang akan digunakan 

pada penelitian ini akan berbeda yaitu perusahaan jasa transportasi. 

Berdasarkan fenomena gap yang telah dipaparkan diatas, peneliti 

tertarik sehingga juga ingin menganalisis dan membahas mengenai 

Pengaruh  rasio likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai 
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perusahaan pada perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah rasio likuiditas, leverage dan profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa transportasi yang 

terdaftar di BEI? 

2. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di BEI? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis membatasi 

masalah pada perusahaan jasa transportasi yang telah go public dan terdaftar 

di Bursa Efek Indonesai periode 2014 sampai 2016, variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas, leverage dan 

profitabilitas dan data yang digunakan terbatas pada data sekunder yang 

telah ada di dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui dan Menganalisis pengaruh rasio likuiditas, 

leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaaan jasa transportasi  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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b. Menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi 

pemilik perusahaan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam 

rangka pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. 

b. Bagi Investor dan Calon Investor 

Dapat dijadikan sebagai masukan bagi investor dalam 

mempertimbangkan pengambilan keputusan investasinya 

khususnya pada perusahaan jasa transportaasi di BEI. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan, wawasan dan 

dijadikan pembanding untuk peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 


