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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nilai perusahaan merupakan penilaian investor tentang seberapa baikkah 

keadaan suatu perusahaan, baik dalam kinerja saat ini maupun prospek masa depan 

(Brealey et al., 2008). Nilai perusahaan biasanya dikaitkan dengan harga saham 

perusahaan. Semakin tinggi harga saham maka akan semakin tinggi pula nilai 

perusahaan. Harga saham yang tinggi meningkatkan kepercayaan pasar terhadap 

kinerja perusahaan dan prospek perusahaan di masa mendatang (Rahayu dan Sari, 

2018). Semakin tinggi nilai perusahaan, maka akan diikuti oleh kesejahteraan para 

pemilik, sehingga akan membuat para investor tertarik untuk menginvestasikan 

modalnya kepada perusahaan. Investor biasanya menginvestasikan dananya untuk 

mendapatkan keuntungan. Investor akan memilih perusahaan-perusahaan yang 

memiliki nilai perusahaan yang tinggi, yang memiliki kemampuan untuk 

memperoleh laba.  

Pada kenyataannya masih banyak perusahan yang memiliki nilai perusahaan 

yang rendah. Contohnya pada PT. Bakrie & Brother Tbk (BNBR), saham 

diperusahaan ini menjadi saham dengan imbalan negatif di tahun 2018. Kerugian 

investasi saham BNBR mencapai 79,2%. Pada kuartal-I 2018, perusahaan 

mengalami kerugian bersih sebesar Rp. 336,71 miliar. Harga saham BNBR turun 
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disebabkan karena investor menilai kinerja keuangan perusahaan ini buruk. 

Selain itu, total hutang perusahaan juga naik (Kevin, 2018). 

Teori signal merupakan pemberian petunjuk bagi investor terkait pandangan 

manajemen mengenai prospek perusahaan berupa pemeberian petunjuk atau signal 

(Brigham dan Houston, 2014). Sinyal ini berupa informasi mengenai apa saja yang 

telah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. 

Informasi positif  yang diberikan perusahaan akan mendapat respon positif dari 

pasar sebagai sinyal akan prospek perusahaan di masa yang akan datang  dan akan 

berdampak pada naiknya harga saham. Ketika harga saham naik maka nilai 

perusahaan juga akan naik. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu 

profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan modal intelektual. Profitabilitas 

menurut Kusuma dalam Rahmawati et al. (2015) adalah kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba melalui operasional usahanya dengan menggunakan dana 

aset yang dimiliki oleh perusahaan. Laba yang tinggi dapat menarik para investor 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan, karena salah satu alasan investor 

menanamkan modal adalah mendapatkan return dari perusahaan. Jika tingkat 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tinggi maka investor akan 

mendapatkan return yang tinggi. Maka perusahaan bisa dikatakan mampu 

mensejahterahkan para pemegang saham, dengan begitu investor akan tertarik 

untuk membeli saham perusahaan. Apabila banyak investor yang tertarik membeli 

saham perusahaan, maka permintaan atas saham meningkat, sehingga membuat 
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harga pasar saham perusahaan juga meningkat. Hal ini dapat menyebabkan 

meningkatnya nilai perusahaan yang diukur dengan Price Book Value (PBV). 

Leverage merupakan pendanaan menggunakan hutang jangka panjang. 

Leverage mengacu pada kemapuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka 

panjangnya. Laverage yang tinggi akan menyebabkan hutang diperusahaan tinggi. 

Perusahaan harus mampu mengelola hutangnya dengan baik. Manajer yang 

termotivasi untuk melunasi hutang akan berupaya untuk meningkatkan penjualan 

sehingga dapat menutupi hutang yang ada dan laba yang didapatkan juga dapat 

meningkat. Hal ini merupakan sinyal positif dari perusahaan yang dapat menarik 

para investor karena perusahaan mampu mengelola hutangnya dengan baik. 

Permintaan saham di perusahaan akan meningkat yang mengakibatkan harga pasar 

saham ikut meningkat pula sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan. 

Besar kecilnya suatu perushaan dapat dilihat dari total aset dan jumlah penjualan. 

Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan 

sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang 

relatif lama (Lumoly et al., 2018). Aset yang besar akan membuat perusahaan lebih 

stabil dari pada perusahaan kecil. Perusahaan yang memiliki aset yang besar 

memiliki tingkat produksi yang tinggi, maka penjualan di perusahaan tersebut juga 

akan tinggi. Penjualan yang tinggi akan menyebabkan laba yang tinggi pula. Laba 

yang tinggi akan membuat investor senang karena deviden yang diterima akan 

tinggi. Sehingga dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di 
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perushaan yang nantinya akan mengakibatkan harga pasar saham tinggi yang akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Faktor terakhir yaitu modal intelektual atau intellectual capital. Intellectual 

capital adalah sumber daya pengatahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, 

proses atau teknologi yang mana perusahaan dapat menggunakan dalam proses 

penciptaan nilai bagi perushaan (Bukh et. Al., 2005 dalam (Ulum, 2009)). 

Penggunaan dan peningkatan modal intelektual akan mengakibatkan pengaruh bagi 

kinerja perusahaan. Pengelolaan modal intelektual dapat dilakukan dengan 

meningkatan pengetahuan organisasi melalui penciptaan nilai, pembelajaran, 

komunikasi, dan penyebaran pengetahuan pada karyawan yang dilakukan melalui 

pelatihan kerja. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas di perusahaan dengan 

didukung struktur organisasi yang baik. Sehingga perusahaan dapat meningkatkan 

jumlah produksinya yang akan mengakibatkan penjualan naik. Penjualan yang 

meningkatkan akan berakibat pada peningkatan laba, yang artinya perusahaan 

mampu memberikan return kepada pemegang saham. Hal ini merupakan sinyal 

positif dari perusahaan, sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi di 

perusahaan yang nantinya akan mengakibatkan harga pasar saham tinggi dan akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Novari dan Lestari (2016), Lumoly et al. 

(2018), Siahaan et al. (2016) menyatakan, bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap nilai perushaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Sari 

(2018) menyimpulkan, bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai 

perushaan, Suryana dan Rahayu (2018) juga menyatakan profitabilitas berpengaruh 
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negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Suryana dan Rahayu (2018), Rahayu 

dan Sari (2018), Novari dan Lestari (2016) memiliki hasil penelitian bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tetapi penelitian yang dilakukan 

oleh Lumoly et al. (2018) ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Sari (2018) dan Siahaan et al. 

(2016) menyatakan, bahwa leverage memiliki pengaruh terhadap nilai perushaan 

sedangkan pada penelitian Suryana dan Rahayu (2018), dan Novari dan Lestari 

(2016) menyimpulkan, bahwa leverage tidak memiliki pengaruh terdahap nilai 

perusahaan. Fitriyani dan Amalia (2018) dan Sirojudin dan Nazaruddin (2014) 

menyatakan dalam hasil penelitiannya modal intelektual memiliki pengaruh 

terhadap nilai perushaan, tetapi berbeda dengan Widhia dan Nugraha (2018) 

menyimpulkan, bahwa modal intelektual tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Penelitian ini terinspirasi dari perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait 

faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan replikasi dari 

penelitian yang dilakukan oleh Suryana dan Rahayu (2018) mengenai pengaruh 

leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

Perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI serta adanya tambahan variabel baru yaitu modal intelektual. 

Penelitian ini menggunakan objek pada perushaan manufaktur. Perusahaan 

manufaktur merupakn industri yang memegang peran penting bagi pertumbuhan 

perekonomian di Indonesia. Dimana pada tahun 2018 manufaktur  menjadi 
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penopang perekonomian nasional, dengan pertumbuhan 4,25%, serta memberikan 

kontribusi sebesar 19,82% terhadap produk domestik bruto (PDB) (Cahyoputra, 

2019). Hal ini dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modal pada 

perusahaan manufaktur. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil penelitian 

dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan modal 

intelektual terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2018”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, modal intelektual 

dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

5. Apakah modal intelektual berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, modal 

intelektual dan nilai perusahaan pdaa perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI.  
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2. Membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3. Membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

4. Membuktikan secara empiris pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

5. Membuktikan secara empiris pengaruh Modal Intelektual terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literature akuntansi, khususnya 

dalam mengkaji secara empiris mengenai profitasbilitas, leverage, ukuran 

perusahaan, dan modal intelektual terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini 

mengukur kembali faktor-faktor yang masih tidak konsisten dari penelitian-

penelitian sebelumnya agar ditemukan pengukuran yang sesuai dari keempat 

variabel tersebut. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan membuktikan secara 

empiris mengenai profitasbilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan modal 

intelektual dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat mencari ukuran yang tepat dalam meningkatkan nilai perusahaan bagi 

perusahaan manufaktur di Indonesia. Sehingga perusahaan memiliki penilaian 
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yang baik dan investor akan tertarik untuk menanmkan sahamnya karena 

perusahaan memiliki kinerja yang baik. 

 


