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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berkembangnya bisnis dalam bentuk perdagangan saham di pasar modal 

menjadikan informasi tentang kondisi perusahaan public (emiten) sangat berharga 

bagi para investor maupun calon investor. Setiap informasi yang relevan tentang 

emiten, dengan cepat (instant) diserap oleh pasar dan dengan cepat pula pasar 

mengekspresikannya dalam bentuk harga atau perubahan harga saham. Dalam 

mekanisme tersebut para investor mengharapkan return (keutungan) dari saham 

yang telah atau akan dikuasai, oleh sebab itu pengambilan keputusan yang akan 

diambil didasarkan pada pemilihan investasi yang efisien. Informasi tentang 

perusahaan public (emiten) sangat berharga bagi para investor salah satunya 

adalah informasi tentang struktur modal dan nilai perusahaan dalam suatu periode 

atau waktu tertentu yang merupakan bentuk informasi fundamental (Apriyanti & 

Sudrajat, 2016). 

Untuk sektor Real Estate dan Properti merupakan sektor yang cukup 

berkembang. Hal ini terbukti pada saat terjadinya krisis yang terjadi di benua 

Eropa dan Amerika yang berimbas pada pasar global.indonesia menjadi salah satu 

Negara yang tidak terlalu terkena imbas. Hal ini dikarenakan masih tingginya 

permintaan atas ketersediaan bangunan masih jauh lebih banyak dibanding 

penawaran dari pengembang (Septiana & Dkk, 2014). Sebelum melakukan 

keputusan investasi, calon investor membutuhkan informasi tentang penilaian 

saham dan kondisi perusahaan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari laporan 
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keuangan yang diterbitkan secara berkala oleh perusahaan. Dalam laporan keuangan, 

cerminan nilai perusahaan adalah Price to Book Value (PBV). Price to Book Value 

(PBV) adalah perbandingan antara harga saham dan nilai buku (book value) yang 

diberikan pasar keuangan untuk mengukur nilai perusahaan. Nilai Price to Book 

Value (PBV) yang tinggi akan membuat pasar percaya pada kinerja dan prospek 

perusahaan. Menurut teori trade off, jika harga saham lebih tinggi dari nilai buku 

perusahaan, nilai PBV akan meningkat sehingga perusahaan semakin bernilai tinggi 

di pasar keuangan (Brigham dan Houston, 2001). 

Likuiditas adalah seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Salah satu indikatornya menggunakan Current Ratio 

(CR). Menurut (Riyanto, 2004). Semakin besar nilai likuiditas perusahaan tentunya 

akan memperkecil risiko yang ditanggung oleh investor. Hal ini tentunya memberikan 

sinyal positif bagi investor untuk berinvestasi, dan harga saham akan meningkat dan 

tentunya diikuti dengan naiknya nilai perusahaan.  

Salah satu indikator penentu profitabilitas yang sering digunakan oleh investor 

adalah Earnings Per Share (EPS). Earnings Per Share adalah kemampuan setiap 

lembar saham dalam menciptakan laba dalam satu periode pelaporan keuangan. 

Besarnya EPS menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan 

untuk para pemegang saham dari jumlah saham yang beredar (Tandelilin, 2001). 

Semakin besar nilai EPS, maka semakin besar pula laba bersih yang disediakan 

perusahaan untuk para pemegang saham. Dengan demikian, minat investor akan 
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meningkat dan berpengaruh pada naiknya harga saham sehingga nilai perusahaan 

juga ikut meningkat. 

Solvabilitas adalah rasio untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi semua kewajibannya apabila suatu saat dilikuidasi (Sutrisno, 2009). Salah 

satu indikatornya adalah DER. Rasio solvabilitas bisa digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar utang 

yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Menurut Kasmir 

(2011), rasio solvabilitas bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut penelitian Sukirni (2012), rasio 

solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Current Ratio (CR), 

Earning Per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Nilai Perusahaan 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI dalam Index Saham Syariah 

Indonesia Tahun 2017)”.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, peneliti mencoba meneliti dengan masalah  sebagai 

berikut : 

1. Apakah current ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah earning per share  berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas agar pembahasan 

dalam penelitian ini jelas, maka diperlukan pembatasan yaitu penelitian ini 

menggunakan subjek penelitian yaitu laporan keuangan tahunan (annual report) pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor Real Estate dan Properti 

dalam Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2017. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di ISSI. Adapun 

tujuan dilakukan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu:  

1. Untuk memberikan bukti empiris, bahwa current ratio berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

2. Untuk memberikan bukti empiris, bahwa earning per share  berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk memberikan bukti empiris, bahwa debt on equity ratio berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat teoritis  

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menambah 

pemahaman dalam memperkaya pengetahuan yang berhubungan tentang 

current ratio (CR), earning per share (EPS), dan debt to equity ratio (DER) 
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pada perusahaan properti dan real estates yang terdaftar di Index Saham 

Syariah Indonesia 2017. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

yang berarti, dan menjadi referensi tambahan serta sebagai literatur untuk 

peneliti selanjutnya. 

2. Bagi praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung 

maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan seperti yang 

dijabarkan, antara lain:  

a. Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan 

kepada para calon investor yang ingin menanamkan modal dalam bentuk 

saham keperusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel. 

b. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi 

bagi para pemegang kepentingan untuk dijadikan masukan, pedoman 

pengambilan keputusan atas kebijakan akuntansi yang digunakan. 

c. Pemegang Saham 

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaaat kepada 

para pemegang saham perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel 

dalam mengambil keputusan terkait saham yang telah dikontribusikan 

kepada perusahaan. 

 


