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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Perdagangan dan perniagaan sebuah negara ataupun daerah dapat dipantau 

perkembangannya dari semakin banyaknya bermunculan perusahaan yang pesat 

kemajuannya dari segala bidang. Setiap perusahaan baik dari berbagai bidang 

pasti selalu mengawasi kinerja dari perusahaan tersebut berkala periode tertentu. 

Salah satu elemen penting yang memegang peran memberi dampak terhadap 

kualitas perusahaan adalah struktur modal yang menjadi keseimbangan dan 

perbandingan (Puspitasari, 2019). Terlihat dari peninjauan segi finansial 

perusahaan sangat menentukan berkembangannya dan lancarnya kinerja suatu 

perusahaan. Laporan keuangan dari sebuah perusahaan bisa dijadikan sebagai 

indikator dalam penilaian terhadap seberapa besar kemampuan perusahaan 

tersebut untuk berkembang. Laporan keuangan bisa dijadikan gambaran sebagai 

penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan. Paling utama sangat berpengaruh 

yakni bagi para investor, laporan keuangan bisa membuat mereka lebih yakin atau 

tidak untuk memberikan dana investasi pada suatu perusahaan. Dari laporan 

keuangan tersebut juga bisa memberikan sebuah analisa dan cara suatu 

perusahaan akan mengolah dana investasi yang dimiliki untuk kemudian dijadikan 

sebagai keuntungan bagi para investor kedepannya. 

Banyak elemen-elemen yang dapat mencerminkan kinerja dan nilai dari 

suatu perusahaan. Kendala yang terjadi pada keuangan tidak mempengaruhi 

semua perusahaan secara merata. Pembiayaan investasi dalam aktiva tidak 

berwujud, seperti penelitian dan pengambangan, pelatihan karyawan, dan 
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pengeluaran pada konsultan pemasaran dan strategi, lebih rentan terhadap friksi 

pembiayaan dari pada investasi (Chen, 2014). Dalam penelitian Nwamaka dan 

Ezeabasili (2017) menyatakan bahwa kebijakan dividen yang dikelolah dapat 

secara positif mempengaruhi nilai perusahaan. Kebijakan dividen yang  efisien 

dan maksimal adalah yang mengoptimalkan harga saham dari perusahaan yang 

mengarah pada maksimalisasi nilai perusahaan. Abdel dan Ibrahim (2017) 

menyatakan direksi harus mengukur kinerja keuangan secara terus-menerus, 

karena membatu mereka mengembangkan rencana, sasaran, mengukur nilai 

perusahaan, meningkatkan kekayaan pemegang saham dan pemilik, serta 

mengidentifikasi kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, nilai perusahaan adalah 

ukuran finansial yang mengindikasikan penilaian oleh pasar untuk seluruh 

perusahaan (Otieno, 2016). 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, melihat betapa 

pentingnya nilai sebuah entitas maka penelitian ini ditujukan untuk membuktikan 

seberapa signifikan pengaruh aktiva tak berwujud, kinerja keuangan, dan 

kebijakan keuangan suatu laporan keuangan yang merupakan poin penting bagi 

perusahaan terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Dari urain di atas, peneliti 

mendapatkan kesimpulan dalam melaksanakan penelitian tentang faktor dan 

pengaruh terhadap kualitas dari suatu entitas bisnis dan mengambil judul 

“Analisis Pengaruh Aktiva Tak Berwujud, Kebijakan Keuangan, dan 

Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia.” 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

 

Satu kasus di tahun 2016 yang terkait nilai perusahaan yakni kasus 

“Dugaan suap raperda reklamasi dan pencurian uang, Mohamad Sanusi, meminta 

jaksa penuntut tidak melihat nilai sebuah perusahaan hanya sebatas pada nilai 

saham. Sanusi menjelaskan dalam pembelian sebuah perusahaan, yang dinilai 

bukan hanya saham tetapi juga aset. Nilai aset sebuah perusahaan bisa jauh lebih 

besar dibandingkan nilai saham” – Kompas.com, Kamis (22/12/2016). Dalam 

penelitian ini peneliti mencoba merumuskan masalah yang akan timbul jika 

penelitian ini tidak dilakukan, sebab para investor dan pemegang saham 

penyokong dan pendukung suatu unit bisnis perusahaan dalam beroperasi tidak 

bisa melihat perkembangan akibat adanya penilaian dari luar perusahaan terhadap 

aktiva maupun pertumbuhan saham pasar perusahaan tersebut yang merupakan 

tolak ukur keuntungan investasi mereka pada perusahaan. 

 
 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 

Bersumber pada latar belakang yang diuraikan dan dijelaskan di atas, 

beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dapat dirumuskan 

menjadi 3 pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah aktiva tidak berwujud memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah kebijakan hutang memiliki pengaruh terhadap terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah kebijakan dividen memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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4. Apakah rasio lancar (current ratio) memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah tingkat pengembalian aktiva (return on asset) memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

6. Apakah perputaran aktiva (assets turnover) memiliki pengaruh terhadap 

nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

 
 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 

Setelah merumuskan masalah, peneliti menyimpulkan tujuan dari 

observasi yang dilakukan dan diuraikan, seperti berikut: 

1. Untuk membuktikan apakah pengaruh aset tidak berwujud berpengaruh 

terhadap nilai dari perusahaan manufaktur. 

2. Untuk membuktikan apakah pengaruh kebijakan hutang berpengaruh 

terhadap nilai dari perusahan manufaktur. 

3. Untuk membuktikan apakah pengaruh kebijakan dividen berpengaruh 

terhadap nilai dari perusahan manufaktur. 

4. Untuk membuktikan apakah pengaruh rasio lancar (current ratio) 

 

berpengaruh terhadap nilai dari perusahan manufaktur. 

 

5. Untuk membuktikan apakah pengaruh tingkat pengembalian aktiva (return 

on assets) berpengaruh terhadap nilai dari perusahan manufaktur. 

6. Untuk membuktikan apakah pengaruh perputaran aktiva (assets turnover) 

 

berpengaruh terhadap nilai dari perusahan manufaktur. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

 

Dengan dilakukannya studi ini, diharapkan ada manfaat yang didapatkan 

dan dapat diterima bagi semua pihak yang memiliki kepentingan, yakni sebagai 

berikut: 

1. Bagi pembaca 

 

Pembaca dapat mengetahui dan memahami konsep maupun perhitungan 

penilaian bagi suatu perusahaan serta dapat mengimplementasikan konsep 

teori-teori yang dijabarkan dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini bisa 

digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terhadap 

masalah yang berkaitan dengan program penelitian mengenai elemen- 

elemen yang berpengaruh pada nilai perusahaan. 

2. Bagi penulis 

 

Diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini menjadi media penambah 

pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori dan konsep yang selama 

masa perkuliahan telah diperoleh. 

3. Bagi investor 

 

Bagi para investor, penelitian ini bisa menjadi informasi yang akan 

memudahkan dalam mengambil keputusan sebelum berinvestasi tdan 

dapat menjadikan pedoman melaksanakan evaluasi terhadap suatu 

perusahaan. 

4. Bagi manajemen perusahaan 

 

Semoga dengan penelitian ini manajemen bisa membantu dalam 

meningkatkan nilai dari yang dimiliki oleh perusahaan, memberikan 
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solusi, dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi terkait nilai 

perusahaan dalam menarik para investor. 

 
 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 

Dalam sistemattika ini terdiri dari lima bab yang akan dijabarkan secara 

garis besar isi dari yang akan dibahas sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Di dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat 

dari hasil dilakukannya penelitian, serta sistematika penulisan 

penyusunan skripsi ini secara keseluruhan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

Didalam bab ini mendiskusikan tentang konsep dan teori-teori dari 

penelitian terdahulu yang berasal dari berbagai sumber yang 

dikumpulkan selama peengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik 

pengumpulan data serta uji normalitas dan metode analisis regresi 

panel, pemilihan model terbaik, uji F, uji t, dan adjusted R-square. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini mendeskripsikan tentang yang telah diperoleh dari hasil uji 

data, analisis data, dan kemudian pembahasan uji data pada 

perangkat lunak atau software. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan 

penelitian yang dibahas sebelumnya. Selain itu, juga membahas 

keterbatasan dari penelitian ini, serta saran atau rekomendasi 

kepada peneliti yang akan datang. 


