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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat sehingga 

akan mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Jumlah penduduk yang 

meningkat akan mempengaruhi peningkatan pada tingkat kebutuhannya. 

Sektor food and beverage merupakan sektor yang bergerak dibidang industri 

makanan dan minuman.  Sektor ini sangat berkembang pesat di Indonesia, tidak 

menutup kemungkinan bahwasannya perusahaan ini sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat dalam memenuhi kelangsungan hidupnya sehingga prospeknya 

menguntungkan baik dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. 

Prospek yang menguntungkan, membuat sektor food and beverage 

dipilih dalam penelitian ini. Selain menguntungkan, sektor food and beverage 

ini menjadi sektor yang survive atau bertahan, karena sektor ini dalam kondisi 

apapun dan sekrisis apapun sebagian produk makanan dan minuman tetap di 

butuhkan. Sebab produk makanan dan minuman ini menjadi kebutuhan pokok bagi 

masyarakat di Indonesia. Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) menyampaikan 

bahwa perkembangan indeks produksi untuk industri sektor food and beverage 

di Indonesia mengalami peningkatan. Peningkatan pada sektor food and 

beverage yang terjadi sebesar 0.2 persen hingga 16.5 persen. Adapun grafik 

perkembangan industri sektor food and beverage tahun 2015-2019, sebagai 

berikut: 
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Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data BPS, diolah (2020) 

Peningkatan produksi dari industri food and beverage (makanan dan 

minuman) akan berdampak pada peningkatan realisasi investasi yang diperoleh 

dari penanaman modal dalam negeri maupun modal asing, serta sebagai 

penopang bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semakin tinggi realisasi 

investasinya maka akan semakin baik keadaan perusahaan maupun ekonomi 

nasional (Kemenperin, 2017).  

Perusahaan yang telah go public, memaksimalkan nilai perusahaan 

dilihat dari harga saham yang tinggi, karena nilai perusahaan mencerminkan 

dari harga sahamnya. Harga saham di pasar modal terbentuk berdasarkan 

kesepakatan antara permintaan dan penawaran investor, sehingga harga saham 

merupakan fair price yang dapat dijadikan sebagai proksi nilai perusahaan. 

Semakin tinggi harga sahamnya semakin tinggi persepsi investor terhadap 

tingkat keberhasilan dari perusahaan tersebut (Damayanti dan Dewi, 2019). 

Price to Book Value (PBV) merupakan salah satu rasio untuk mengukur 

nilai perusahaan, karena rasio ini melihat berapa besar tingkat undervalued 
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maupun overvalued harga saham yang dihitung berdasarkan nilai buku setelah 

dibandingkan dengan harga pasar. Semakin tinggi rasio Price to book value 

(PBV) berarti perusahaan dapat dikatakan berhasil menciptakan nilai 

perusahaan dan kemakmuran pemegang saham (Widyantari dan Yadnya, 

2017). Hal ini membuat semakin tinggi tingkat kepercayaan pasar terhadap 

prospek perusahaan, sehingga menjadi daya tarik investor. Oleh karena itu, 

perusahaan lebih dominan menggunakan rasio price to book value (PBV).  

 

Table 1.1  

Price to Book Value (PBV) 

Perusahaan Food and Beverage terdaftar di BEI (2015-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: IDX, diolah (2020) 

Kode 

Perusahaan 

PBV 

2015 2016 2017 2018 2019 

ADES 1.82 1.53 1.23 1.13 1.09 

ALTO 1.41 1.51 2.04 2.27 2.30 

BUDI 0.26 0.36 0.38 0.38 0.39 

BTEK 4.53 4.90 3.18 3.06 1.09 

CEKA 0.63 0.90 0.85 0.84 0.88 

DLTA 4.90 3.97 3.22 3.44 4.50 

ICBP 5.08 5.69 5.30 5.64 5.14 

IIKP 38.68 28.85 36.67 30.00 4.55 

INDF 1.67 2.40 2.15 1.95 1.84 

MGNA 0.38 0.92 1.40 2.50 -0.51 

MLBI 22.53 30.21 27.07 28.88 28.49 

MYOR 5.25 6.00 6.29 7.02 4.75 

PSDN 0.54 0.94 1.66 1.70 1.94 

ROTI 5.38 5.80 2.85 2.61 2.62 

STTP 3.92 3.62 4.16 3.01 2.78 

ULTJ 4.07 3.80 3.66 3.35 3.50 

Rata-rata 6.32 6.34 6.38 6.11 4.08 
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Data Price to Book Value (PBV) pada Tabel 1.1 menunjukkan pada 

sektor perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2015-2019, memiliki nilai PBV rata-rata yang fluktuasi. Pada 

tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0.3%. Selanjutnya pada tahun 2017 

mengalami kenaikkan sebesar 0.6%. Tahun 2018 mengalami penurunan 

sebesar 4.2% dan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 33%. Berdasarkan 

kondisi tersebut bahwa perusahaan food and beverage kurang konsisten dalam 

melakukan peningkatan nilai perusahaannya selama tahun 2015-2019.  

Keadaan ini yang menjadi penting bagi manajer keuangan harus 

memperhatikan dampak dari fluktuasi nilai perusahaan tersebut. Adapun kasus 

dari perusahaan sektor food and beverage pada PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk 

(AISA) yang sahamnya telah disuspensi oleh pihak BEI dikarenakan kinerja 

perusahaan yang sangat menurun pada tahun 2017 sebesar 24.8%, namun kini 

sahamnya telah dibuka kembali dengan rencana melakukan penambahan 

modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk 

menentukan struktur modal yang baik serta memperbaiki kinerja perusahaan 

yang akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (CNBC Indonesia, 2020). 

Sehingga terdapat faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya 

struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. 

Struktur modal bertujuan memadukan sumber anggaran permanen yang 

akan digunakan perusahaan, agar mampu diharapkan perusahaan dapat 

memaksimumkan nilai perusahaan. Bagi setiap perusahaan sangat dirasa 

penting untuk memperkuat kestabilan keuangan yang dimilikinya, karena 
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perubahan dalam struktur modal diduga bisa menyebabkan perubahan nilai 

perusahaan (Fahmi, 2011). Menurut Widyantari dan Yadnya (2017) 

berpendapat bahwa struktur modal sangat penting bagi perusahaan, karena 

berpengaruh terhadap besarnya risiko yang ditanggung oleh pemegang saham 

dan besarnya tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan yang diharapkan. 

Struktur modal yang tepat menjadi tujuan utama perusahaan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Mengenai pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pernah 

dilakukan penelitian sebelumnya oleh Prastuti dan Sudiartha (2016), 

Damayanti dan Dewi (2019) menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian berbeda 

dilakukan oleh Dhani dan Utama (2017), Dang dkk (2019) bahwa struktur 

modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu cara untuk menilai secara 

tepat sejauhmana tingkat pengembalian yang akan didapat dari aktivitas 

investasi (Subagya, 2019). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Menurut Widyantari 

dan Yadnya (2017) hubungan antara profitabilitas dengan nilai perusahaan 

adalah semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi efisiensi 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk menaikkan nilai 

perusahaan. Tingginya nilai perusahaan menandakan kinerja perusahaan 

tersebut mempunyai kondisi kinerja yang baik dan dapat memaksimumkan 

kekayaan pemegang saham (Damayanti dan Dewi, 2019).  
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Mengenai pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pernah 

dilakukan penelitian sebelumnya oleh Sucuahi dan Cambarihan (2016), Novari 

dan Lestari (2016) menyatakan bahwa profitabilitas menunjukkan dampak 

yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian berbeda 

dengan penelitian Wulandari dan Wiksuana (2017), (Izzah, 2017) bahwa hasil 

penelitiannya, profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Menurut Novari dan Lestari (2016) berpendapat bahwa ukuran 

perusahaan yang besar mencerminkan bahwa perusahaan tersebut sedang 

mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik sehingga meningkatkan 

nilai dari suatu perusahaan. Perusahaan yang besar memiliki tingkat 

fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan anggaran dengan lebih 

mudah (Widyantari dan Yadnya, 2017). Nilai perusahaan yang meningkat 

dapat ditandai dengan total aktiva perusahaan yang mengalami kenaikan dan 

lebih besar dibandingkan dengan jumlah hutang perusahaan. Terkait penelitian 

sebelumnya, pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pernah di 

lakukan oleh Novari dan Lestari (2016), Aggarwal dan Padhan (2017) bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian berbeda oleh Utami dkk (2017), Widyantari dan 

Yadnya (2017) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil dari uraian diatas tampak bahwa terdapat beberapa faktor-faktor 

tersebut mempengaruhi nilai perusahaan serta adanya gap penelitian terdahulu, 
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sehingga masih merupakan hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh 

karena itu, dalam judul penelitian ini adalah “PENGARUH SRUKTUR 

MODAL, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SUB SEKTOR FOOD AND 

BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2019”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang mengenai fenomena 

perusahaan food and beverage bahwa nilai perusahaan dari tahun 2015-2019 

mengalami fluktuasi. Kemudian beberapa penelitian terdahulu bahwa nilai 

perusahaan berpengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap beberapa 

faktor-faktor tersebut. Dari kesenjangan research gap yang diperoleh, nilai 

perusahaan dianggap positif dan signifikan berpengaruh terhadap Struktur 

Modal, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan.  

Penelitian terdahulu menyatakan nilai perusahaan tidak menunjukkan 

hasil yang positif dan signifikan terhadap faktor-faktor tersebut. Seperti pada 

penelitian Pratiwi dan Wiksuana (2020), Utami dkk (2017) menyatakan bahwa 

struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian berbeda oleh Widyantari dan Yadnya (2017) dan Dang dkk 

(2019), bahwa struktur modal negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Pada Profitabilitas hasil penelitian yang dilakukan oleh Novari dan 

Lestari (2016), Dang dkk (2019) mengatakan bahwa profitabilitas 

menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berbeda dengan penelitian Izzah (2017), Utami dkk (2017) bahwa hasil 
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penelitiannya profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian Novari dan Lestari (2016), Aggarwal dan Padhan  

(2017) menunjukkan ukuran perusahaan berdampak positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan, namun berbeda dengan Widyantari dan Yadnya 

(2017), Utami dkk (2017) bahwa ukuran perusahaan berdampak negatif dan 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sehingga dengan begitu perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap judul tersebut, maka diambil 

rumusan masalah yaitu: 

1. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan? 

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan? 

3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?  

4. Apakah Struktur Modal, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan 

pada sub sektor food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. 

2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

sub sektor food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. 

3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 

pada sub sektor food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. 



9 
 

 

4. Untuk menganalisis pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan pada sub sektor 

food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti serta pada perusahaan 

mengenai pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan 

terhadap Nilai Perusahaan dalam membantu meningkatkan perusahaan.  

2. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat membantu investor mengambil sebuah keputusan yang 

benar dalam aktivitasnya, dengan mempertimbangkan Struktur Modal, 

Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai pembuktian dan penegasan terhadap pengaruh struktur modal, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan bahwa 

terindikasi pengaruh atau tidak, sehingga penelitian selanjutnya dapat 

dikembangkan dan menyempurnakan penelitian. 


