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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut berita yang ada di CNN Indonesia, Jakarta kinerja perusahaan 

yang ada di bursa saham ( emiten ) pada sektor transportasi baik dari darat, udara 

dan laut mengalami penurunan pada tahun 2016. Dalam hal ini, perekonomian 

mengalami perkembangan yang lambat selain itu, lemahnya harga minyak dan 

persaingan yang ketat merupakan faktor dari menurunnya harga saham. 

Perusahaan transportasi yang mengalami penurunan seperti dari udara PT Garuda 

Indonesia Tbk, darat PT Blue Bird Tbk dan PT ExpressTransindo Tbk, sektor laut 

ada PT Soechi Lines Tbk yang berfokus ke pengiriman komoditas migas.  

PT Garuda Indonesia Tbk selaku maskapai penerbangan mencatat 

penurunan kinerja di setengah pertama tahun 2016 dengan rugi bersih sebesar 

US$63,2 juta di semester I tahun 2016 dan di periode yang sama tahun 2015 

perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar US$29,3 juta. Melemahnya kinerja 

berawal dari pendapatan yang turun 4,1 persen menjadi US$1,56 miliar dari 

US$1,84 miliar. Pendapatan PT Garuda Indonesia Tbk yang tercatat mengalami 

kenaikan dari tiga lini sebesar 3,7 persen menjadi US$180 juta. Pendapatan yang 

berjadwal mengalami penurunan sebesar 2,8 persen menjadi US$1,56 miliar 

sedangkan, pendapatan yang tidak terjadwal turun 65,5 persen menjadi US$20 

juta. Beban usaha yang ditanggung PT Garuda Indonesia Tbk sebesar 2,2 persen 

menjadi US$1,8 miliar ditambah lagi kerugian yang diterima PT Garuda 

Indonesia Tbk karena selisih kurs sebesar US$15,27 juta, di semester pertama 
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tahun 2015 perusahaan mengalami keuntungan selisih kurs sebesar US$22,35 

juta. Kepala Riset First Asia Capital, David Sutyanto mengatakan, pelemahan 

kinerja Garuda Indonesia terseret perlambatan ekonomi. Menurutnya, perlambatan 

ekonomi tercermin dari turunnya pendapatan penerbangan terjadwal perseroan.  

Sektor transportasi darat seperti PT Blue Bird dan PT Express Transindo 

Tbk tercatat juga mengalami penurunan. PT Blue Bird mengalami penurunan laba 

bersih hingga 48,8 persen menjadi Rp228,97 miliar di semester pertama tahun 

2016, sedangkan di periode yang sama di tahun 2015 mengalami laba bersih 

sebesar Rp444 miliar. Pendapatan pokok operator turun menjadi Rp2,47 triliun 

dari Rp2,67 triliun sedangkan beban usaha PT Blue Bird Tbk naik menjadi 

Rp302,67 miliar dari Rp212,97 miliar. Kinerja PT Express Transindo Tbk di 

semester pertama tahun 2016 mengalami kerugian sebesar Rp42 miliar berbalik 

dengan laba bersih yang diperoleh sebesar Rp32,49 miliar. Menurut David, 

penurunan yang dialami oleh PT Blue Bird Tbk dan PT Express Transindo Tbk 

karena terkena dampak efek maraknya jasa transportasi online. Kinerja 

perusahaan menurun karen konsumen berpindah ke transportasi online yang lebih 

murah dan efisien.  

Sektor transportasi laut PT Soechi Lines Tbk juga mengalami penurunan 

di semester pertama tahun 2016. Pendapatan perusahaan turun 9,85 persen 

menjadi US$64 juta dibandingkan dengan tahun 2015 periode yang sama sebesar 

US$71 juta. Pendapatan mengalami penurunan laba bersih sebesar 72 persen 

menjadi US$6,36 juta. Perusahaan mengalami penurunan bukan dari pendapatan 

tetapi juga disebabkan oleh selisih kurs yang mencapai US$2,1 juta padahal di 

semester pertama tahun 2015 laba kurs senilai US$4,2 juta. Menurut David, 
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pendapatan emiten pelayaran yang berfokus ke pengiriman migas tertekan dengan 

harga komoditas yang turun selain itu, karena kontrak migas melemah sejalan 

dengan harga minyak yang turun. 

Menurut  ( Husnan, 2013:487 ) nilai perusahaan atau dapat disebut dengan 

nilai pasar adalah harga yang dapat dibayar oleh investor jika perusahaan tersebut 

dijual. Nilai perusahaan mencerminkan kemakmuran para pemegang saham 

perusahaan karena dengan kinerja yang baik maka dapat meningkatkan nilai 

perusahaan serta harga saham. Selain itu, dalam suatu perusahaan modal 

merupakan salah satu hal yang penting karena jika terjadi kekurangan modal maka 

akan menghambat kinerja perusahaan barang atau jasa yang dihasilkan serta 

perusahaan tidak mampu bersaing di pasar mengalami perkembangan yang 

lambat.  

Nilai perusahaan dianggap layak bagi calon investor untuk membayar 

suatu perusahaan yang akan dilikuidasi (Sartono,2010:9). Nilai perusahaan yang 

dipersepsikan oleh investor adalah tingkat keberhasilan suatu perusahaan dapat 

dilihat dari tingginya harga saham dari perusahaan tersebut yang nantinya akan 

membuat pasar percaya pada kinerja perusahaan. Harga saham adalah salah satu 

penilaian dari nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan meningkat jika harga 

saham meningkat dan begitu sebaliknya dengan adanya tingkat pengembalian 

investasi yang akan diberikan kepada investor. 

Faktor-faktor yang ada dalam nilai perusahaan seperti prinsipal ( 

stakeholder ) dan manajemen ( agen ). Stakeholder dan manajemen melakukan 

kerjasama untuk kepentingan pemegang saham mendapatkan pengembalian modal 

dan stakeholder juga memberikan wewenang kepada pihak manajemen untuk 
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memberikan keputusan yang terbaik. Selain itu, stakeholder menentukan harga 

saham yang akan dibeli pada perusahaan dengan melihat saham yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

Nilai perusahaan memiliki variabel-variabel pendukung seperti struktur 

modal, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas. Struktur modal dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan karena setiap perusahaan memiliki modal sendiri 

untuk membiayai kegiatan operasional agar dapat berjalan dengan lancar. Modal 

merupakan salah satu hal yang penting dalam perusahaan. Struktur modal dapat 

diperoleh dari pihak internal dan eksternal. Struktur modal seperti modal sendiri, 

hutang, saham biasa dan saham permanen. Manajemen dalam mengelola modal 

dengan baik maka dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga perusahaan 

dapat berjalan dengan lancar dalam kegiatan operasional (Riyanto,2008:296). 

Pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan 

melihat aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dalam setiap tahunnya 

memiliki aset lebih banyak dari tahun sebelumnya dan perputaran aset lancar 

maka perusahaan tersebut lancar dalam kegiatan operasionalnya sehingga 

perusahaan banyak mengalami permintaan. Pertumbuhan perusahaan meningkat 

setiap tahunnya maka dikatakan bahwa perusahaan itu baik dan bisa diterima oleh 

masyarakat sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat (Sujoko dan 

Soebiantoro,2007). 

Profitabilitas juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena laba yang 

diterima perusahaan dapat menarik investor dalam menanamkan modalnya 

sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat dan harga saham perusahaan juga 

akan meningkat. Nilai perusahaan meningkat karena kinerja perusahaan yang baik 
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dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan (Horne dan 

Wachowicz,2005:222). Penelitian ini terdapat perbedaan hasil dari 

(Carlos,2018:65) dan (Dewi dan Wirajaya,2013:368-369) dimana penelitian yang 

dihasilkan berbeda-beda maka dari itu, dilakukan penelitian ulang untuk 

membuktikan adanya pengaruh antar variabel independan dengan variabel 

dependen.  

Ada beberapa faktor seperti struktur modal dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. Struktur modal merupakan perbandingan antara hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri (Riyanto,2008:296). Hutang jangka panjang adalah 

bentuk pembiayaan jangka panjang yang memiliki jatuh tempo lebih dari satu 

tahun. Mengukur besarnya aktiva dilakukan dengan cara membagi total hutang 

jangka panjang dengan total asset. Semakin tinggi debt ratio maka semakin besar 

pinjaman yang digunakan dalam perusahaan. Modal sendiri adalah dana jangka 

panjang yang dimiliki oleh perusahaan dimulai saat perusahaan itu berdiri sampai 

perusahaan itu beroperasi. 

Pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu indikator untuk melihat 

prospek dalam suatu perusahaan tersebut. Prospek perusahaan terus meningkat 

berarti menandakan bahwa kinerja perusahaan tersebut baik dan nilai perusahaan 

juga akan meningkat. Pertumbuhan perusahaan meningkat maka akan 

mendapatkan respon yang positif dari investor sehingga harga saham juga akan 

meningkat. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan juga 

meningkatnya kinerja dari perusahaan dan menunjukkan kemakmuran pemegang 

saham sehingga nilai perusahaan juga meningkat yang nantinya dapat 

mendatangkan investor-investor lain untuk berinvestasi. Seiring dengan 
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pertumbuhan perusahaan investor sering mengaitkan hubungan antara tingkat 

keberhasilan perusahaan dengan harga saham (Sujoko dan Soebiantoro,2007). 

Profitabilitas juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena besar 

kecilnya laba yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi kinerja dari 

perusahaan tersebut dan berimbas pada nilai perusahaan di masa yang akan 

datang. Laba yang diperoleh perusahaan meningkat dapat berpengaruh positif dari 

pihak investor dan harga saham pada perusahaan juga akan meningkat. Laba yang 

diperoleh perusahaan didapatkan dari penjualan produk dan investasi. Penjualan 

produk dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan jika dapat diolah dengan 

baik secara efisien dan efektif maka akan meningkatkan laba yang akan 

didapatkan oleh perusahaan (Horne dan Wachowicz,2005:222). Profitabilitas juga 

dapat didefinisikan hasil bersih dari kegiatan operasional perusahaan dan 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer yang diterapkan perusahaan. 

Profitabilitas yang didapat oleh perusahaan dapat dari penjualan barang dan jasa. 

Nilai perusahaan dilihat dari besar kecilnya profitabilitas yang didapat oleh 

perusahaan tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada kinerja perusahaan. 

Semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi nilai 

perusahaan dan membuat investor menanamkan modalnya (Husnan,2002:56). 

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa struktur modal memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan otomotif, ukuran perusahaan 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan otomotif, 

profitabilitas yang diukur menggunakan Return on Invesment memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap nilai perusahaan otomotif. Profitabilitas yang diukur 

menggunakan Net Profit Margin tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
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terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas yang diukur dengan Return on Equity 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan (Manoppo dan 

Arie,2016:496). 

Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, struktur 

modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi (Dhani dan 

Utama,2017:144). Hasil dari penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan 

sementara yaitu hasil yang bervariasi atau berbeda-beda antar peneliti dengan 

tahun yang berbeda dan sektor yang berbeda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu 

terletak pada tahun penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dan terletak di objek 

penelitian tetapi objek penelitian masih dalam lingkup kebutuhan yang diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Objek yang diteliti masih dalam 

lingkup kebutuhan masyarakat karena yang digunakan sehari-hari oleh 

masyarakat atau sifat konsumtif dari masyarakat dapat mendatangkan keuntungan 

bagi perusahaan dan investor. Selain itu, investor juga melirik perusahaan-

perusahaan yang banyak diminati oleh masyarakat sehingga tidak menutup 

kemungkinan bagi perusahaan untuk terus mengeluarkan produk-produk terbaru.  

Penelitian ini dilakukan karena terdapat perbedaan hasil penelitian yang 

dikemukakan oleh peneliti seperti dari hasil penelitian sebelumnya dari  

(Carlos,2018) mengemukakan bahwa pengaruh struktur modal, pertumbuhan 

perusahaan, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian sebelumnya dari (Dewi dan 

Wirajaya,2013) mengemukakan hasil bahwa pengaruh struktur modal, 
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profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dimana dalam hal 

ini struktur modal berpengaruh secara negatif terhadap nilai perusahaan dan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.    

Perusahaan transportasi merupakan salah satu sektor perusahaan jasa yang 

diminati oleh investor, alasannya adalah perusahaan transportasi salah satu 

perusahaan yang mampu bertahan dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini, 

selain itu dengan perkembangan zaman yang sudah mengglobal banyak 

masyarakat Indonesia menggunakan transportasi untuk mempermudah dalam 

melakukan berbagai aktivitas. Perusahaan transportasi yang ada di Indonesia 

semakin banyak dan bersaing untuk dapat menarik investor. Selain itu, perusahaan 

transportasi dapat memberikan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Perusahaan transportasi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat 

untuk saat ini, berdasarkan dalam hal tersebut perusahaan transportasi terus 

melakukan survive sehingga dalam setiap tahunnya perusahaan transportasi selalu 

mengeluarkan produk-produk terbaru dan terus melakukan inovasi agar tetap bisa 

menarik masyarakat dan investor selain itu, dapat menjaga nilai perusahaan agar 

tetap baik. Perusahaan jasa transportasi dalam perkembangannya sangat cepat dan 

positif karena salah satu kebutuhan masyarakat untuk mempermudah dalam 

melakukan berbagai aktivitas.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat di paparkan rumusan masalah 

sebagai berikut : 
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1. Apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

transportasi yang terdaftar di BEI ? 

2. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI ? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

transportasi yang terdaftar di BEI ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas dapat diambil tujuan sebagai 

berikut : 

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh struktur modal terhadap 

nilai perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di BEI.  

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pertumbuhan perusahaan 

terhadap nilai perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di BEI.   

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat beberapa pihak : 

a. Manfaat teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan wawasan kepada para akademik dan dapat dijadikan bahan rujukan 

untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat mengembangkan dari 

penelitian yang sudah ada tentang pengaruh struktur modal, pertumbuhan 
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perusahaan, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

b. Manfaat praktis 

Dalam penelitian ini bagi perusahaan diharapkan dapat membantu 

manajemen dalam mengambil keputusan dan mengevaluasi kinerja 

perusahaan untuk lebih baik lagi serta menerapkan strategi yang akan 

digunakan perusahaan pada masa datang demi tercapainya tujuan dari 

perusahaan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 


