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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal di Indonesia, yaitu bursa efek Indonesia (BEI) merupakan 

salah satu media pertemuan antara investor dan industry. Persaingan yang ketat 

antar perusahaan transportasi mendorong perusahaan-perusahaan transportasi 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan masing-masing. Tujuan utama 

perusahaan meningkatkan kinerjanya adalah untuk memaksimalkan kemakmuran 

pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan mencerminkan keadaan perusahaan saat ini serta dapat 

menggambarkan prospek perusahaan dimasa mendatang. Sehingga nilai 

perusahaan dianggap mampu mempengaruhi penilaian para investor terhadap 

perusahaan. 

Nilai perusahaan dapat berupa nilai aset dan keahlian manajemen dalam 

mengelola perusahaan. Salah satu aset perusahaan yaitu saham yang merupakan 

surat berhaga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh modal jangka 

panjang. Bagi perusahaan yang sudah go public, nilai perusahaan dapat ditentukan 

oleh harga saham yang tercantum di Bursa Efek. Semakin tinggi harga saham 

sebuah perusahaan maka akan semakin tinggi pula nilai suatu perusahaan. 

Semakin tinggi nilai perusahaan menunjukan bahwa perusahaan tersebut mampu 

meningkatkan kinerjanya secara baik. 
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Nilai perusahaan dalam penelitian ini adalah nilai pasar ekuitas, karena 

nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimal apabila harga saham perusahaan meningkat. Nilai perusahaan adalah 

nilai tambah bagi pemegang saham yang tercermin pada harga saham yang 

nantinya menjadi nilai unggul bagi perusahaan dalam mencapai tujuan jangka  

panjang perusahaan yaitu memaksimalkan nilai pemegang saham. 

Adapun fenomena yang berkaitan dengan nilai perusahaan  pada sektor 

transportasi salah satunya yang terjadi berdasarkan kontan.co.id dan yahoo 

finance yakni PT. Ekasari Lorena Transport Tbk (LRNA) mencatat penurunan 

pendapatan pada kuartal ketiga di 2017 sebesar 21,10%. Pada bulan september di 

tahun 2017, Pendapatan lorena sebesar Rp 80,78 miliar. Padahal pada periode 

selama tahun 2016, LRNA mampu membukukan pendapatan sebesar RP 102,39 

miliar. 

Penurunan pendapatan usaha ini sejalan dengan terjadinya penurunan 

pendapatan dari berbagai segmen usaha LRNA. Laporan keuangan LRNA yang 

ada di bursa efek Indonesia menunjukkan, pendapatan dari bus AKAP turun 

17,89%. Pendapatan dari jasa operator busway turun 34,09%. Pendapatan dari bus 

AKAP jarak pendek juga terpangkas 41,26%. Sejauh ini penyumbangan 

pendapatan terbesar terhadap perusahaan dari bus AKAP yakni sebesar Rp 69,02 

Miliar. Pendapatan usaha yang turun 21,10% berujung kerugian. Per September 

2017, LRNA mencatat kerugian sebesar Rp 32,05%. Besarnya kerugian ini 

membengkak 53,79% dimana kerugian perusahaan hanya Rp 20,84 Miliar. 
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Sementara itu, jumlah liabilitas perusahaan per September 2017 tercatat 

sebesar Rp 90,39 Miliar, naik dibandingkan desember 2016 yaitu hanya 58,35 

Miliar. Pada bulan Sembilan tahun 2017 utang usaha pihak ketiga LRNA naik 

menjadi Rp 25,74 Miliar dari akhir tahun 2016 hanya 6,80 Miliar. Utang usaha 

pihak ketiga ini antara lain tercatat kepada 6 perusahaan, yang jatuh tempo dalam 

31-60 hari. 

Fenomena tersebut menunjukkan yaitu Salah satu faktor penting dalam 

unsur pendanaan adalah hutang. Leverage digambarkan untuk melihat sejauh 

mana asset perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri. 

Leverage dapat dipahami sebagai penaksir dari risiko yang melekat pada suatu 

perusahaan. Artinya leverage yang semakin besar menunjukkan risiko investasi 

yang semakin besar pula. Perusahaan dengan rasio leverage yang rendah memiliki 

risiko leverage yang lebih kecil. Kemudian total kewajiban dari PT Ekasari 

Lorena ini semakin menurun, sedangkan aset-aset yang dapat dijadikan pinjaman, 

serta jumlah ekuitas menunjukkan peningkatan. 

Kemudian dilihat dari fenomena yang terjadi, menjelaskan bahwa kerugian 

yang yang dialami PT Eka Sari Lorena Transport Tbk, akan berdampak buruk 

terhadap nilai perusahaan dikarenakan tidak adanya kemampuan perusahaan 

tersebut dalam memperoleh laba. Laba disini adalah profitabilitas yang diukur 

dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba sebelum atau sesudah pajak yang dapat diterima oleh para 

penamam modal atau investor. 
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Pembetukan harga saham disebabkan adanya permintaan dan penawaran 

atas saham yang disebabkan banyak faktor-faktor diantaranya adalah leverage, 

ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan kebijakan dividen. 

Indikator yang harus diperhatikan investor adalah leverage karena merupakan 

kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai 

beban tetap (fixed cost asset or fund) yang gunanya untuk memperbesar tingkat 

pengahasilan (return) bagi pemilik perusahaan. Perusahaan dengan tingkat 

leverage yang tinggi rentan terhadap kondisi financial distress. 

Financial distress merupakan keadaan dimana perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan dan terancam akan mengalami kebangkrutan karena 

penggunaan utang yang berlebihan sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban-

kewajibanya. Kerugian yang timbul tidak hanya ditanggung oleh perusahaan 

tetapi juga di tanggung oleh para pemegang saham dan investor (Martono dan 

Harjito, 2008) dalam Sari dan Priyadi (2016). 

Indikator lain yang harus diperhatikan oleh investor adalah ukuran 

perusahaan karena menurut Sujoko dan Soebintoro (2007), ukuran perusahaan 

yang besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor 

akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat. Perusahaan yang 

memiliki total asset dengan jumlah yang besar akan lebih banyak mendapat 

perhatian investor, kreditor maupun para pemakai informasi keuangan lainnya, 

serta pihak manajemen akan lebih leluasa dalam menggunakan asset yang ada 

untuk meningkatkan nilai perusahaan. 
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Dalam menghadapi goncangan ekonomi, biasanya yang lebih kokoh 

berdiri adalah perusahaan yang berukuran besar, meskipun tidak menutup 

kemungkinan dialaminya kebangkrutan, sehingga investor akan lebih cenderung 

menyukai perusahaan berukuran besar dari pada perusahaan kecil. Dalam 

mengawasi dan memonitor perilaku manajer, pemegang saham akan 

mengeluarkan biaya pengawasan yang disebut dengan agency cost. Untuk 

mengurangi agency cost, dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan 

manajerial. 

Langkah ini ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada manajer 

untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan penyetaraan kepentingan 

pemegang saham. Dengan keterlibatan kepemilikan saham, manajer agar 

bertindak dengan mempertimbangkan segala resiko yang ada serta memotivasi 

diri untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan (Ningsih, 2013). 

Dengan bertambahnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan 

maka, kontrol pada aktivitas manajemen akan meningkat, sehingga setiap aktivitas 

dan keputusan perusahaan akan maksimal (Rachman, 2012). 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan dan kegiatan investasi dalam 

upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Perusahaan yang mampu 

meningkatkan perolehan labanya, maka perusahaan tersebut dikategorikan 

menguntungkan dimasa yang akan datang, sehingga akan banyak investor yang 

tertarik untuk menanamkan dananya untuk membeli saham perusahaan tersebut. 

Hal ini akan mendorong peningkatan harga saham perusahaan. Kenaikan harga 
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saham mencerminkan bahwa nilai perusahaan juga naik. Oleh karena itu, semakin 

tinggi profitabilitas yang dihasilkan suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula 

nilai perusahaan (Yahdiyani dan Suryono 2017). 

Selain profitabilitas kebijakan dividen juga merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi nilai perusahaan karena para investor yang tertarik untuk 

berinvestasi tentunya dilihat dari tingkat return atau keuntungan yang akan 

diperoleh dari investasi yang ditanamkan berupa capital gain dan dividen yang 

merupakan bagian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham, 

dalam hal ini manajer harus memutuskan apakah laba yang diperoleh perusahaan 

selama satu periode akan dibagikan sebagai dividen dan sisanya ditahan 

perusahaan atau biasa disebut laba ditahan (retained earning) Sofyaningsih dan 

Hardiningsih (2011). 

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Suffah dan Riduwan (2016), Hasil ini menunjukkan bahwa (1) profitabilitas 

berpengaruh positif pada nilai perusahaan. (2) leverage berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. (3) kebijakan dividen berpegaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. (4) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan saran yang diberikan Suffah dan Riduwan (2016), maka peneliti 

terdorong atau termotivasi untuk meneliti kembali dengan tema yang sama. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh leverage, ukuran 

perusahaan, kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan kebijakan dividen. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Suffah dan 

Riduwan (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 
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terletak pada objek penelitian. Peneliti sebelumnya menggunakan perusahaan 

yang go public yang terdaftar di indeks LQ-45 selama periode tahun 2010-2013 

sebagai objek penelitian, sementara pada penelitian ini menggunakan perusahaan 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 

penelitian sekarang yaitu tahun 2013 sampai dengan 2016. Perhitungan nilai 

perusahaan sebelumnya menggunakan PBV sedangkan penelitan ini 

menggunakan TOBINS Q, serta menambahkan satu variabel independen yaitu  

kepemilikan manajerial. 

Adapun alasan menambahkan variabel kepemilikan manajerial dalam 

penelitian ini karena kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari 

pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, dengan 

adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, maka manajemen akan ikut 

memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang telah diambilnya. 

Selain itu kepemilikan manajerial juga akan mengurangi alokasi sumber daya 

yang tidak benar, dengan demikian kepemilikan saham oleh manajemen 

merupakan insentif untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kepemilikan 

manajemen diperusahaan maka, tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai 

perusahaan dapat meningkat. 

Dipilihnya perusahaan transportasi sebagai objek penelitian dikarenakan 

mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi air, bangunan, dan 

fasilitas publik lainnya yang diperlukan dalam kebutuhan dasar manusia, ekonomi 

dan sosial. Transportasi ini merupakan pemindahan manusia atau pun barang dan 

jasa dari satu tempat ketempat yang lainnya dengan menggunkan sebuah wahana 
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yang digerakkan manusia dan mesin. Transportasi sangat penting bagi manusia 

karena memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi 

sendiri dibagi menjadi tiga yaitu transportasi darat, laut dan udara. Transportasi 

perlu untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan 

tujuan. 

Banyak penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan seperti halnya Suffah dan Riduwan (2016) yang menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dan Widyawati (2015) yang menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan. Sari dan 

Handayani (2016), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Suffah dan Riduwan (2016), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan. 

Anita dan Yulianto (2016), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hidayah (2015), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan. Cecilia dkk (2015), menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Astriani (2014) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan. 

Suffah dan Riduwan (2016) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Anita dan Yulianto (2016) yang menyatakan bahwa kebijakan 

dividen berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan diatas maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh 

Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, dan 

Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan 

Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indoneesia pada Tahun 2013-

2016”. 

1.2 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka di 

rumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

5. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

6. Apakah leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, 

profitabilitas, kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

6. Untuk mengetahui pengaruh leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan 

manajerial, profitabilitas, dan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna 

bagi seluruh pihak diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Kontribusi keilmuan 

Dilihat secara keilmuan, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi 

bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat menambah 

pembendaharaan pengetahuan mengenai ilmu akuntansi  dalam kajian 

akuntansi manajemen  

2. Kontribusi praktis 

Selain dilihat dari kontribusi keilmuan, penelitian ini juga diharapkan 

dapat berguna dalam memberikan sumbangan pemikiran kepada 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan variabel – variabel yang 
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diteliti pada penelitian ini yaitu leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan 

manajerial, profitabilitas dan kebijakan dividend an nilai perusahaan. 

3. Kontribusi Kebijakan 

1) Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para 

investor atas informasi keuangan dalam melakukan pengambilan 

keputusan untuk berinvestasi di pasar modal, sehingga dapat 

memperkecil resiko yang mungkin dapat terjadi sebagai akibat dalam 

pembelian saham di pasar modal. dalam praktiknya para investor 

memiliki motif yang berbeda-beda. sebagai investor membeli saham 

sebuah perusahaan untuk tujuan spekulasi dengan harapan akan 

memperoleh keuntungan dari selisih perubahan harga saham dalam 

jangka pendek dan jangka panjang. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi dibagi menjadi V bab dan masing-masing bab terbagi 

lagi menjadi beberapa sub bab yang saling berkaitan. selengkapnya sistematika 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta yang terakhir 

sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang mendukung dalam 

penulisan skripsi ini, pandangan islam, penelitian terdahulu , kerangka 

konseptual, dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel dan definisi 

operasional, statistik deskriptif dan metode analisis data, analisis regresi 

linear berganda, uji asumsi klasik, uji normalitas data, uji multikoliniaritas, 

uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, pengujian hipotesis, uji t, uji F, dan 

koefisien determinasi.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian, analisis data, hasil 

regresi linear berganda, hasil uji asumsi klasik, hasil uji normalitas data, 

hasil uji multikoliniaritas, hasil uji heterokedastisitas, hasil uji 

autokorelasi, hasil pengujian hipotesis, hasil uji t, hasil uji F, dan hasil uji 

koefisien determinasi dan pembahasan mengenai pengaruh leverage 

terhadap nilai perusahaan, pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai 
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perusahaan, pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan, 

pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, dan pengaruh kebijakan 

dividen terhadap nilai perusahaan, pengaruh leverage, ukuran perusahaan, 

kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan kepemilikan manajerial 

terhadapnilai perusahaan. 

BAB V : PENUTUP 

 Terdiri atas kesimpulan, keterbatasan dan saran-saran yang diharapkan 

dapat digunakan bagi penelitian selanjutnya. 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpilan dan saran 

sehubungan dengan penelitian. 

 

 

 


