
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar Modal memiliki peranan penting bagi perusahaan yang telah go 

public terutama dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Kellen (2011) 

perusahaan dalam jangka pendek bertujuan untuk memperoleh laba, sedangkan 

dalam jangka panjang memaksimalisasi kemakmuran pemilik perusahaan. 

Kemakmuran pemilik ditunjukkan oleh peningkatan nilai perusahaan atau harga 

saham perusahaan (Husnan & Pujiastuti, 1996 dalam Kellen, 2011). Fama (1978) 

dalam Kellen (2011) mengatakan bahwa nilai perusahaan yang tinggi 

menggambarkan tingginya tingkat kesejahteraan pemiliknya. Nilai perusahaan 

akan tercermin dari harga pasar sahamnya. 

Harga pasar saham diperoleh dari aktivitas yang ada di pasar modal yang 

bergantung pada permintaan dan penawaran dari para investor yang telah 

melakukan pengamatan terhadap prestasi perusahaan dalam meningkatkan 

kesejahteraan pemilik. 

Berikut ini penulis menyajikan grafik yang menggambarkan nilai 

perusahaan yang diukur oleh harga saham pada industri telekomunikasi di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

 

          



Grafik 1.1  

Nilai Perusahaan yang diukur oleh Harga Saham 

 

Dalam grafik diatas dapat dilihat harga saham perusahaan-perusahaan 

pada industri telekomunikasi memiliki trend menurun. Hal ini menunjukkan 

kinerja perusahaan yang kurang baik, sementara harga saham yang tinggi 

menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, dengan begitu investor akan percaya 

pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta prospek perusahaan 

di masa yang akan datang. 

Menurut Deitiana (2011), ada banyak variabel yang mempengaruhi harga 

saham suatu perusahaan, baik yang datang dari lingkungan eksternal ataupun yang 

datangnya dari lingkungan internal perusahaan itu sendiri. Menurut Bolten (1976) 

dalam Deitiana (2011), variabel yang datang dari internal perusahaan seperti 

dividen, pertumbuhan pendapatan, likuiditas, ukuran perusahaan dan debt ratio 

atau rasio keuangan lain bisa mempengaruhi harga saham. 

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) ukuran perusahaan 

menunjukkan aktivitas perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar 
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ukuran perusahaan berarti semakin besar aktiva yang bisa dijadikan jaminan untuk 

memperoleh utang sehingga leverage akan meningkat dan menunjukkan daya 

saing perusahaan yang tinggi, hal ini akan mendorong manajemen untuk 

meningkatkan kinerjanya. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan 

perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan merespon positif 

dan nilai perusahaan akan meningkat. 

Berikut ini penulis menyajikan grafik yang menggambarkan ukuran 

perusahaan yang diukur oleh Total Asset pada industri telekomunikasi di Bursa 

Efek Indonesia. 

Grafik 1.2  

Ukuran perusahaan yang diukur oleh Total Asset 

 

Dalam grafik diatas dapat dilihat bahwa total asset perusahaan pada 

industri telekomunikasi memiliki trend meningkat sementara harga saham 

memiliki trend menurun. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Sujoko dan Soebiantoro (2007). 
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Selain ukuran perusahaan, para calon investor seringkali menjadikan 

kinerja perusahaan menjadi tolok ukur dalam keputusan berinvestasi. Investor 

yang menanamkan modalnya mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi 

dan menghindar dari resiko. Daya tarik investor dalam berinvestasi di pasar modal 

adalah tingkat pengembalian yang tinggi yang terlihat dari besarnya deviden atau 

capital gain yang akan mereka dapatkan. Oleh karena itu, investor cenderung 

berinvestasi pada sektor yang kurang beresiko. Pengetahuan dan pemahaman 

mengenai kinerja perusahaan dapat dijadikan dasar sebagai pemilihan investasi 

yang akan dilakukan. Kinerja yang memiliki prospek yang baik di masa yang akan 

datang akan diminati banyak investor, sehingga harga saham akan naik yang 

menunjukkan nilai perusahaan yang meningkat. Namun sebaliknya, kinerja 

keuangan yang buruk akan memiliki prospek buruk di masa yang akan datang. 

Untuk membantu investor dalam membuat keputusan investasi, maka perusahaan 

perlu membuat laporan keuangan. Akuntansi menyajikan informasi mengenai 

kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan. Ukuran 

kinerja perusahaan dapat dilihat dari rasio keuangan yang dapat dilihat dari rasio 

likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas.  

Menurut Noor dan Rini (2005) dalam Nurjanti dan Hendrarini  (2011), 

analisa rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur adanya jaminan atas 

dana yang akan ditanamkan dalam perusahaan. Semakin meningkatnya tingkat 

likuiditas perusahaan maka dapat menaikkan harga saham. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi mengindikasikan kesempatan 

bertumbuh perusahaan cenderung tinggi. Semakin likuid perusahaan, maka 

semakin tinggi tingkat kepercayaan kreditur dalam memberikan dananya. Dengan 



begitu kesempatan berinvestasi semakin besar yang diharapkan akan 

meningkatkan kemampuan perusahaan sehingga harga sahampun akan meningkat 

dan menunjukkan nilai perusahaan yang semakin baik. 

PT. Smartfren Telecom, Tbk adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

di bidang telekomunikasi. Di tahun 2007 current ratio perusahaan sebesar 

426,84%, artinya setiap utang lancar Rp 1 dijamin oleh aktiva lancar Rp 4,2684 

atau current ratio mengalami kenaikan sebesar 99,19% dari tahun 2006 yaitu 

sebesar 214,29%. Sementara harga saham perusahaan di tahun 2007 Rp 260 atau 

mengalami penurunan sebesar 18,75% dari tahun 2006 yaitu sebesar Rp 320.  

Berikut ini penulis menyajikan grafik yang menggambarkan current ratio 

dan harga saham PT. Smartfren Telecom, Tbk tahun 2006-2011. 

 

 

 

  



Grafik 1.3  

Current Ratio dan Harga Saham PT. Smartfren Telecom, Tbk  

 

Dalam grafik diatas dapat dilihat bahwa current ratio PT. Smartfren 

Telecom, Tbk tahun 2007 mengalami kenaikan sementara harga saham 

mengalami penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Noor dan Rini (2005) dalam Nurjanti dan Hendrarini  (2011).  

Rasio likuiditas menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan 

membayar utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang 

dimiliki. Sedangkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban 

perusahaan dihitung menggunakan rasio leverage. Rasio leverage disebut juga 

debt ratio, yang menurut Gitman (2006:64) sebagai berikut: 

“Measures the proportion of total assets financed by the firm creditors.” 

Leverage dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk 

menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (fixed assets fund) 

untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi para pemilik perusahaan. Rasio 
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leverage menggambarkan perbandingan utang dengan ekuitas. Dalam teori 

pecking order yang dikutip oleh Smart, Megginson, dan Gitman (2004) 

dikatakan bahwa perusahaan akan mencari sumber pendanaan dari tingkat yang 

paling aman seperti obligasi. Apabila dana yang dibutuhkan masih kurang maka 

perusahaan akan memilih sumber pendanaan yang tingkat resikonya lebih tinggi 

seperti saham. Pada intinya apabila perusahaan masih bisa mengusahakan sumber 

pendanaan internal maka sumber pendanaan eksternal tidak akan diusahakan. 

Rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Debt to Equity Ratio 

(DER). Semakin tinggi rasio ini, akan mengakibatkan resiko finansial perusahaan 

semakin tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi harga suatu perusahaan. Maka dapat 

disimpulkan rasio leverage yang tinggi menyebabkan turunnya nilai perusahaan 

(Weston dan Copeland, 2010).   

Fakhruddin dan Hadianto (2001; 61) dalam Nurjanti dan Hendrarini 

(2006) mengatakan bahwa tingkat leverage yang diukur oleh DER yang aman 

biasanya kurang dari 50 persen. Semakin kecil DER semakin baik bagi 

perusahaan, maka berarti sebagian struktur modal perusahaan terdiri dari equity 

sehingga resiko finansial rendah, ini dapat menaikkan harga saham di pasar 

modal. 

Berikut ini penulis menyajikan grafik yang menggambarkan tingkat 

leverage yang diukur oleh Debt to Equity Ratio (DER) pada industri 

telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. 

 



Grafik 1.4 

Rasio Leverage yang diukur oleh DER 

 

Dalam grafik diatas dapat dilihat bahwa DER perusahaan pada industri 

telekomunikasi memiliki trend menurun dan harga saham memiliki trend 

menurun. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Weston dan 

Copeland (2010). 

DER menggambarkan perbandingan utang dengan ekuitas dalam 

pendanaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya. Sutrisno (2009:218) mengatakan semakin tinggi DER 

berarti penggunaan utang lebih banyak dibanding dengan modal sendiri. Dengan 

penggunaan utang yang semakin besar akan mengakibatkan semakin tingginya 

risiko untuk tidak mampu membayar utang. Menurut Harahap (2004:303), rasio 

ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-

utang kepada pihak luar. Pembayaran kewajiban utang jangka pendek maupun 

utang jangka panjang, harus seimbang dengan tingkat profitabilitas perusahaan 

tersebut agar mampu membayar kewajiban atau bunga.  
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Tingkat profitabilitas diukur dengan rasio ini, digunakan untuk mengetahui 

kemampuan dari asset untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. 

Husnan (2001) dalam Sunarjanto dan Agustanto (2009) mengemukakan bahwa 

sebelum melakukan transaksi di pasar modal, para investor terlebih dahulu 

melakukan penilaian terhadap emiten yang menerbitkan saham di bursa efek. 

Salah satu aspek yang menjadi penilaian adalah kemampuan emiten untuk 

menghasilkan laba. Kalau kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba 

meningkat, maka harga saham perusahaan tersebut juga meningkat. 

Apabila profitabilitas perusahaan baik maka para stakeholders yang terdiri 

dari kreditur, supplier, dan juga investor akan melihat sejauh mana perusahaan 

dapat menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan. Dengan baiknya 

kinerja perusahaan akan meningkatkan pula nilai perusahaan (Suharli, 2006).  

Sartono (2001:116) mengemukakan bahwa rasio profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva maupun modal sendiri. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan adalah Return On Assets (ROA). 

PT. Bakrie Telecom, Tbk adalah salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang telekomunikasi. Di tahun 2008-2011 ROA perusahaan sebesar 2,08%, 

1,27%, 0,75%, -8,09%, atau mengalami penurunan setiap tahunnya. Sementara 

harga saham perusahaan di tahun 2008-2011 secara berturut-turut sebesar Rp 51, 

Rp 147, Rp 235, Rp 260, atau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data 

tersebut dapat dilihat dari grafik ROA dan harga saham PT. Bakrie Telecom, Tbk 

tahun 2006-2011 berikut ini : 

 



Grafik 1.5  

ROA dan Harga Saham PT. Bakrie Telecom, Tbk  

 

Dalam grafik diatas dapat dilihat bahwa harga saham PT. Bakrie Telecom, 

Tbk tahun 2008-2011 mengalami peningkatan sementara ROA mengalami 

penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sunarjanto 

dan Agustanto (2009).  

Laba yang diperoleh oleh perusahaan dialokasikan untuk kesejahteraan 

pemegang saham yang diberikan dalam bentuk dividen dan untuk investasi di 

masa yang akan datang. Investasi yang dilakukan dapat berupa surat berharga atau 

asset untuk menambah kekayaan perusahaan. Dalam mengukur efektivitas 

perusahaan dalam pengalokasian dana yang dimiliki digunakan rasio aktivitas. 

Aktivitas perusahaan yang efektif dan efisien dapat mempengaruhi laba dan arus 

kas perusahaan, dan pada akhirnya akan menambah nilai perusahaan. Pengukuran 

rasio ini menggunakan Total Asset Turnover (TATO). Ihsan (2009) menyatakan 
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bahwa assets turnover memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham. Semakin tinggi perputaran aktiva maka nilai perusahaan semakin baik. 

Berikut ini penulis menyajikan grafik yang menggambarkan tingkat 

Aktivitas yang diukur oleh Total Asset Turnover (TATO) pada industri 

telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. 

Grafik 1.6  

Rasio Aktivitas yang diukur oleh TATO 

 

Dalam grafik diatas dapat dilihat bahwa TATO perusahaan pada industri 

telekomunikasi memiliki trend meningkat dan harga saham memiliki trend 

menurun. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ihsan (2009). 

Penelitian di pasar modal telah banyak dilakukan tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi nilai perusahaan, diantaranya yaitu : 

1. Penelitian oleh Suharli (2006) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang 

diukur dengan logaritma total aktiva mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan harga saham pada saat closing 

price. 
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2. Penelitian yang dilakukan Nurjanti dan Hendrarini (2011) menyimpulkan 

bahwa likuiditas yang diukur dengan quick ratio (QR) berpengaruh negatif 

signifikan terhadap harga saham perusahaan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kellen (2011) menyimpulkan bahwa 

profitabilitas yang diukur dengan ROI, ROE dan NPM berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan  yang diukur dengan stock return (SR), price 

earning ratio (PER), market book ratio (MBV).  

4. Penelitian oleh Sujoko dan Soebiantoro (2007) menyimpulkan bahwa 

profitabilitas yang diukur dengan rasio laba operasi dengan penjualan 

mempunyai pengaruh positif signifikan dan menyimpulkan bahwa leverage 

yang diukur DER mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan yang diukur dengan rasio kenaikan/penurunan harga saham tahun 

t+1 dengan nilai buku per saham pada neraca akhir tahun t.  

5. Penelitian oleh Rachmawati dan Hanung (2007) menyimpulkan bahwa 

leverage yang diukur dengan DAR berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

6. Penelitian yang dlakukan oleh Ulupui (2007) menyimpulkan bahwa rasio 

aktivitas yang diukur oleh total assets turnover mempunyai pengaruh yang 

negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. 

Penelitian-penelitian terdahulu menggunakan alat ukur logaritma total 

aktiva untuk ukuran perusahaan, quick ratio (QR) untuk rasio likuiditas, DER, 

DAR untuk rasio leverage, ROI, ROE, NPM untuk rasio profitabilitas, total assets 

turnover untuk rasio aktivitas dan PER, MBV, harga saham, return saham untuk 

nilai perusahaan, sementara dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan untuk 



ukuran perusahaan adalah total aktiva karena merupakan tolok ukur yang 

menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Current ratio untuk rasio likuidias 

karena rasio ini menunjukkan seberapa besar tuntutan dari kreditur jangka pendek 

dipenuhi oleh aktiva lancar yang diperkirakan akan menjadi uang tunai dalam 

periode yang sama dengan jatuh tempo utang. DER untuk rasio leverage karena 

menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi 

kewajibannya. ROA untuk rasio profitabilitas karena mengukur keseluruhan 

keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia. 

TATO untuk rasio aktivitas karena menggambarkan efektivitas penggunaan 

seluruh harta perusahaan dalam rangka menghasilkan penjualan. Sehubungan 

dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti ukuran perusahaan dan 

rasio-rasio keuangan untuk mengukur pengaruhnya terhadap nilai perusahaan 

yang diukur oleh harga saham dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

dan Rasio Likuiditas, Leverage,  Profitabilitas, Aktivitas terhadap Nilai 

Perusahaan pada Industri Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2006-2011”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi ukuran perusahaan, rasio likuiditas, leverage,  

profitabilitas, aktivitas pada industri telekomunikasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2006-2011? 



2. Bagaimana kondisi nilai perusahaan pada industri telekomunikasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2011? 

3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, dan rasio likuiditas, leverage,  

profitabilitas, aktivitas terhadap nilai perusahaan secara simultan pada 

industri telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-

2011? 

4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, dan rasio likuiditas, leverage,  

profitabilitas, aktivitas terhadap nilai perusahaan secara parsial pada industri 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2011? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang berkaitan dengan masalah ukuran perusahaan, dan rasio likuiditas, leverage,  

profitabilitas, aktivitas terhadap nilai perusahaan. Disamping itu, penelitian ini 

dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh gelar Sajana 

Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

Sedangkan tujuan penelitian secara khusus adalah : 

1. Untuk menganalisis kondisi ukuran perusahaan, rasio likuiditas, leverage,  

profitabilitas, aktivitas pada industri telekomunikasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2006-2011. 

2. Untuk menganalisis kondisi nilai perusahaan pada industri telekomunikasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2011. 

3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, dan rasio likuiditas, 

leverage,  profitabilitas, aktivitas terhadap nilai perusahaan secara simultan 



pada industri telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2006-2011. 

4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, dan rasio likuiditas, 

leverage, profitabilitas, aktivitas terhadap nilai perusahaan secara parsial pada 

industri telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-

2011. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat, baik secara 

teoritis maupun secara praktis sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

perusahaan dan pertimbangan yang berarti dalam membuat keputusan 

keuangan di masa yang akan datang khususnya yang mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat 

menambah wawasan pengetahuan dan daya nalar sebagai bagian dari proses 

belajar, sehingga dapat lebih memahami aplikasi dari teori-teori yang 

sesungguhnya terjadi di lapangan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan 

maupun dijadikan acuan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan 

terpadu. Serta dapat menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yag tertarik 



untuk mengetahui lebih jauh informasi-informasi yang dihasilkan dari 

penelitian ini ataupun yang berkeinginan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya sebagai bahan perbandingan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki 

kelebihan dana sebagai investor dan pihak yang membutuhkan dana yang 

menawarkan surat berharga yang go public sebagai emiten. Pertemuan kedua 

belah pihak menyebabkan terjadinya mekanisme pasar berdasarkan penawaran 

dan permintaan terhadap surat berharga yang diperjualbelikan.  

Permintaan dan penawaran ditentukan oleh kinerja perusahaan sehingga 

akan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, maka harga saham 

perusahaan yang selalu naik akan menarik perhatian investor untuk melakukan 

investasi pada perusahaan tersebut. Harga saham pada saat penutupan merupakan 

proxy dari nilai perusahaan (Suharli, 2006).  

Nilai perusahaan mencerminkan kemampuan manajemen pendanaan 

dalam menentukan target struktur modal (aktivitas pendanaan), kemampuan 

manajemen investasi dalam mengefektifkan penggunaan aktiva (aktivitas 

investasi) dan kemampuan manajemen operasional dalam mengefisiensikan 

proses produksi dan distribusi perusahaan (aktivitas operasi).  

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual. Martono dan Harjito (2007:13), mengatakan 

bahwa : 

“Nilai perusahaan (value of firm) berhubungan dengan kemampuan 

perusahaan untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham (nilai 



saham). Memaksimumkan nilai perusahaan disebut juga sebagai 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham (stockholder wealth 

maximization) yang dapat diartikan juga sebagai memaksimumkan harga 

saham biasa dari perusahaan (maximizing the price of the firm’s common 

stock).” 

 

 Nilai perusahaan dapat diukur dari harga saham suatu perusahaan, dengan 

begitu investor dapat menilai kondisi dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan 

acuan dalam berinvestasi. Investasi yang dipilih akan memberikan keuntungan 

bagi para investor di masa depan. Pada dasarnya hampir semua investasi 

mengandung unsur ketidakpastian atau resiko, sehingga investor tidak tahu pasti 

hasil yang akan diperolehnya dari modal yang akan dikeluarkan untuk 

berinvestasi, dan juga dalam hal pengambilan keputusan. Oleh karena itu, 

keputusan investor harus didukung dengan analisis yang baik terhadap kinerja 

perusahaan yang tercermin dari rasio keuangan . Rasio keuangan ini didapatkan 

melalui data keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. 

Menurut Kasmir (2010:87), tujuan pembuatan atau penyusunan laporan 

keuangan adalah untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah aktiva, 

kewajiban dan modal, pendapatan, biaya serta kinerja dalam suatu periode. 

Dengan melihat laporan keuangan, pemegang saham dapat mengetahui apakah 

investasi yang dilakukan pada perusahaan memberikan hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan investasi pada jenis lain. Agar dapat mengevaluasi kondisi 

keuangan perusahaan dan kinerjanya perlu dilakukan analisis. Alat yang sering 

digunakan dalam menganalisis laporan keuangan adalah rasio keuangan. Rasio 

keuangan terdiri dari rasio likuiditas, leverage, profitabilitas, aktivitas dan 

penilaian. Dalam penelitian ini rasio keuangan yang digunakan hanya rasio 

likuiditas, leverage, profitabilitas dan akivitas.  



Salah satu rasio keuangan yang digunakan adalah rasio likuiditas. Rasio 

likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan 

kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas perusahaan ditentukan oleh besarnya 

asset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Asset merupakan sumber yang 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk masa yang akan datang. 

Semakin baik tingkat likuiditas perusahaan, maka kewajiban jangka pendek 

perusahaan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan likuiditas yang tinggi maka 

investor akan tertarik dan akan membuat harga saham naik (Nurjanti dan 

Hendrarini :2011). Menurut Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawaty 

(2005) ukuran perusahaan didasarkan pada total asset perusahaan. Sehingga 

likuiditas dan ukuran perusahaan dapat dihubungkan berdasarkan asset yang 

dimiliki oleh perusahaan. 

Ukuran perusahaan adalah gambaran besar kecilnya perusahaan tersebut, 

yang dilihat dari besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan yang diukur 

berdasarkan cara dan lamanya perputaran, modal aktif atau kekayaan suatu 

perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan tersebut diyakini dapat 

meningkatkan nilai perusahaan, karena semakin besar nilai perusahaan tersebut 

akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut akan 

semakin tinggi, tentu saja hal ini dapat mempengaruhi keadaan perusahaan 

tersebut dalam bursa efek dimana ketika perusahaan tersebut disinyalir 

memberikan nilai atau sinyal positif, maka secara tidak langsung akan menaikkan 

nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarma 

(2003) dan Ratnawati (2001) dalam Sujoko dan Soebiantoro (2007) bahwa 

investor mempertimbangkan ukuran perusahaan dalam membeli saham. Ukuran 



perusahaan dijadikan patokan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja bagus 

yang menunjukkan tingkat pengembalian yang tinggi. Dengan pengembalian yang 

tinggi maka banyak investor yang tertarik untuk menanamkan sahamnya pada 

perusahaan, dengan begitu komposisi modal sendiri lebih besar dibandingkan 

penggunaan utang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kellen (2011) mengindikasikan bahwa 

komposisi utang dalam struktur modal perusahaan-perusahaan real estate dan 

property public di Indonesia sudah terlalu besar, sehingga tambahan utang akan 

mengakibatkan biaya kebangkrutan (bankcrupcy cost) lebih besar dibandingkan 

penghematan pajak dari beban bunga utang perusahaan. Penurunan utang akan 

menaikkan nilai perusahaan, mengisyaratkan bahwa dalam masa kesulitan 

keuangan perusahaan-perusahaan sebaiknya melakukan restrukturisasi utang (debt 

restructuring), memberi dampak positif terhadap harga saham, sehingga nilai 

perusahaan akan naik. Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Brigham dan Houston (2011:87) bahwa DER yang rendah maka sebagian besar 

struktur modal perusahaan terdiri dari ekuitas sehingga resiko financial 

perusahaan adalah rendah dan hal ini dapat menaikkan harga saham di pasar 

modal.  

Semakin rendah tingkat DER berarti kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba semakin tinggi karena berkurangnya bunga pinjaman yang 

harus dibayar. Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk melihat sejauh mana 

perusahaan menghasilkan laba dari investasi perusahaan. Return on Assets (ROA) 

dapat dijadikan indikator earning power perusahaan yang mencerminkan kinerja 

manajemen dalam menggunakan seluruh asset yang dimiliki. Modigliani & Miller 



(1961) dalam Sunarjanto dan Agustanto (2009) menyatakan bahwa nilai 

perusahaan ditentukan oleh earning power dari asset perusahaan. Semakin tinggi 

earning power, semakin efisien perputaran asset dan semakin tinggi profit margin 

yang diperoleh perusahaan, akibatnya akan meningkatkan nilai perusahaan 

(Sunarjanto dan Agustanto, 2009). Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sujoko dan Soebiantoro (2007) bahwa profitabilitas mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Untuk menunjang profitabilitas yang ingin dicapai oleh perusahaan tentu 

perlu adanya efektifitas perusahaan yang tercermin dalam aktivitas perusahaan 

dalam menggunakan asset yang dimiliki perusahaan. Rasio aktivitas (activity 

ratio) dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola 

aktivanya (Horne dan Wachowicz, 2005:212). Rasio ini dirancang untuk 

mengetahui apakah jumlah total dari tiap-tiap jenis aktiva seperti yang dilaporkan 

dalam neraca terlihat wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah jika dibandingkan 

dengan tingkat penjualan saat ini dan proyeksinya. Total Asset Turnover (TATO) 

menggambarkan efektivitas penggunaan seluruh harta perusahaan dalam rangka 

menghasilkan penjualan atau berapa rupiah penjualan bersih yang dapat 

dihasilkan dari setiap rupiah yang diinvestasikan dalam bentuk harta perusahaan. 

Semakin perusahaan efektif dalam mengelola aktiva maka nilai perusahaan akan 

semakin baik, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihsan (2009). 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan kerangka 

pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut :  

  



Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  Variabel yang diteliti 

  Variabel yang tidak diteliti 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut : 

1. Ukuran perusahaan, rasio likuiditas, leverage, profitabilitas, dan aktivitas 

secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

industri telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Ukuran perusahaan, rasio likuiditas, leverage, profitabilitas, dan aktivitas 

secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

industri telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian digunakan untuk membantu peneliti untuk menjawab 

permasalahan yang akan diteliti dan dapat diterima secara ilmiah. Sugiyono 

(2010:2), menjelaskan bahwa : 

“Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan ciri-ciri 

keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.” 

Jenis penelitian ini temasuk kedalam explanatory survey, yaitu survey 

yang dilakukan untuk menelaah fenomena antar variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini. Dimana pengertian explanatory survey menurut Zulganef 

(2008:11), yaitu: 

“Penelitian explanatory adalah penelitian yang bertujuan menelaah 

kausalitas antar variabel yang menjelaskan suatu fenomena tertentu.” 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif – 

verifikatif. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan suatu objek 

dengan adanya data atau fenomena yang ada pada saat sekarang. Menurut Nazir 

(2003 : 54), pengertian metode deskriptif sebagai berikut: 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 

suatu kelas perstiwa pada masa sekarang”. 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan 

antara fenomena yang diselidiki.  

 



Sedangkan metode verifikatif menurut Rasyad (2003 : 6), ialah : 

“Metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas 

antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan 

statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis 

ditolak atau diterima”. 

Tujuan dari penelitian verifikatif adalah untuk mengetahui hubungan kausalitas 

antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu analisis statistik. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan linier, 

koefisien determinasi dan analisis korelasi. Metode analisis statisik yang 

digunakan adalah metode analisis statistik secara bersamaan (simultan) yaitu uji 

hipotesis yang dilakukan dengan cara uji statistik F yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah pengaruh variabel X1, X 2, X3, X4, X5 secara simultan terhadap 

variabel Y. Sedangkan analisis statistik secara sendiri (parsial) yaitu uji hipotesis 

yang dilakukan dengan cara uji statistik t dari masing-masing variabel. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada perusahaan pada industri telekomunikasi yang 

teraftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana data diperoleh dari laporan 

keuangan yang terdapat di Pojok Bursa Widyatama yang berlokasi di Jl. Cikutra 

no.204A Bandung. Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan guna 

penyusunan skripsi, maka penelitian ini dimulai tanggal 15 September 2012 

sampai dengan Januari 2013. 

 

 

 


