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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1      Latar Belakang 

         Industri tekstil merupakan sub sektor industri yang penting 

bagi perekonomian nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukan bahwa selama sepuluh tahun terakhir yaitu dari 

tahun 2006 – 2015, sub sektor ini mampu menyerap 10% sampai 

dengan 12% dari total tenaga kerja industri besar dan sedang 

secara nasional. Airlangga Hartarto selaku menteri perindustrian 

mengungkapkan bahwa nilai investasi di sektor ini mencapai Rp 

8,45 triliun serta menyumbang perolehan devisa mencapai 12,28 

miliar dolar dari ekspornya pada tahun 2015. Nilai perdagangan 

sub sektor ini memang mengalami fluktuasi selama lima tahun ini 

terbukti nilai perdagangan sektor ini turun 3,6% di kuartal dua 

tahun 2016 sehingga sumbangan sektor ini terhadap produk 

domestik bruto Indonesia juga turun dari 1,32% ke angka 1,21% 

pada periode yang sama. Sub sektor ini merupakan industri padat 

karya dengan kontribusi yang cukup baik bagi perekonomian 

nasional. Dengan demikian, dalam menghadapi persaingan bisnis 

yang selalu berfluktuasi, sektor ini dituntut untuk selalu bertahan 

hidup sehingga perusahaan yang tergabung dalam sektor ini harus 

dapat mengelola sumber perolehan dananya dengan bijak. Salah 

satu sumber pendanaan perusahaan berasal dari sumber eksternal 
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salah satunya melalui penerbitan saham perusahaan kepada 

publik. Pada grafik 1.1 di bawah ini disajikan data pergerakan 

harga saham dari perusahaan – perusahaan yang tergabung ke 

dalam sub sektor industri tekstil dan garmen. 

 

Grafik 1.1  Rata – Rata Harga Saham Penutupan Perusahaan 

Kelompok Sub Sektor Industri Tekstil dan Garmen Periode Tahun 

2007 – 2015                                                     

         Garis putus-putus pada grafik 1.1 menunjukan bahwa 

selama periode tahun 2007 – 2015, tren pergerakan harga saham 

sub sektor industri tekstil dan garmen relatif konstan. Pada tahun 

2007 harga saham berada di kisaran Rp 900,79,- namun 

mengalami penurunan pada dua periode berikutnya. Kemudian 

mengalami peningkatan di tahun 2010 di kisaran Rp 827,64,- 

yang dilanjutkan dengan pergerakan yang konstan selama dua 

tahun berikutnya. Kemudian mengalami penurunan kembali di 

tahun 2013 di kisaran harga Rp 722,29,- yang diakibatkan oleh 
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menurunnya permintaan dari luar negeri akibat krisis ekonomi 

global beberapa tahun ini. Lalu mengalami peningkatan selama 

dua tahun berikutnya pada tahun 2014 dan 2015 yaitu berturut –

turut ke kisaran harga Rp 751,50,- dan Rp 767,86,-. Brigham 

(2010) menyatakan bahwa suatu perusahaan dikatakan 

mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. 

Nilai perusahaan dapat tercermin dari nilai sahamnya. Jika nilai 

sahamnya tinggi bisa dikatakan bahwa nilai perusahaannya juga 

baik. Dengan demikian bila merujuk pada pendapat tersebut, 

maka nilai perusahaan yang tergabung dalam sub sektor ini 

memiliki nilai perusahaan yang relatif konstan selama sembilan 

periode tersebut mengingat sebagai perusahaan yang sudah go 

public, nilai perusahan tercermin pada harga sahamnya.  

           Pengertian nilai perusahaan menurut pendapat dari 

Harmono (2011:50) adalah “refleksi penilaian publik terhadap 

kinerja perusahaan secara riil yang diukur dari nilai harga saham 

yang dihasilkan oleh terbentuknya titik equilibrium antara 

kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar saham”. 

Merujuk pada pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

nilai perusahaan sangat penting artinya bagi setiap perusahaan 

yang sudah go public, dikarenakan oleh masyarakat atau publik 

mempersepsikan tinggi rendahnya harga saham sebanding dengan 

kemakmuran yang diperoleh para pemegang saham.  

          Nilai perusahaan dapat diukur oleh beberapa rasio 

keuangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Harmono (2011), 

yaitu Return saham, Abnormal Return, Price (harga saham pada 
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periode t), EPS, PBV dan PER. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Dewa Kadek Oka Kusumajaya (2011), Rahman 

Rusdi Hamidy (2014), Yosep Rahman Hidayat (2015), Eli Safrida 

(2008), dan Sri Hermuningsing (2013) yang mengukur nilai 

perusahaan dengan rasio PBV, sehingga variable nilai perusahaan 

dalam penelitian ini mengambil ukuran yang sama dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu rasio PBV 

(Price Book Value). Definisi rasio PBV menurut Sartono 

(2002:122), adalah  

“Rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan atau 

Price Book Value (PBV), menunjukkan tingkat 

kemampuan perusahaan menciptakan nilai relatif 

terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV yang 

tinggi mencerminkan harga saham yang tinggi 

dibandingkan nilai buku perlembar saham. Semakin 

tinggi harga saham, semakin berhasil perusahaan 

menciptakan nilai bagi pemegang saham. Keberhasilan 

perusahaan menciptakan nilai tersebut tentunya 

memberikan harapan kepada pemegang saham berupa 

keuntungan yang lebih besar pula”. 
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Grafik 1.2  Nilai PBV Sub Sektor Industri Tekstil dan Garmen 

Periode Tahun 2007-2016 (sumber : data diolah) 

       Nilai perusahaan yang tergabung dalam sub sektor industri 

tekstil dan garmen yang diukur oleh rasio PBV dari tahun 2007 

hingga tahun 2015 sebagaimana yang ditunjukan oleh grafik 1.2 

selalu menunjukan nilai rasio PBV  kurang dari angka 1 kali 

(PBV = < 1). Nilai PBV dengan kisaran lebih dari angka 1 (PBV 

= > 1) hanya terjadi di dua periode saja yaitu dari tahun 2008 

hingga 2009 dengan nilai PBV berturut-turut sebesar 1,83 X 

(kali) dan 3,69 X (kali). Hal ini menunjukan bahwa ekspektasi 

atas prospek pertumbuhan atau kinerja perusahan-perusahaan sub 

sektor ini selama sembilan tahun tersebut dipersepsikan rendah 

oleh investor. Namun untuk menilai layak tidaknya suatu saham 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PBV 0,58 1,83 3,69 0,28 0,95 0,68 0,42 0,48 0,75

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

PBV Linear (PBV)



6 

 

diperlukan valuasi saham dengan cara membandingkan nilai PBV 

rata-rata perusahaan sub sektor ini dengan rata-rata nilai PBV dari 

sektor industrinya (sub sektor tekstil dan garmen tergabung dalam 

sektor aneka industri). Data yang diperoleh dari situs IDX.com 

menunjukan bahwa rata-rata nilai PBV sub sektor ini selalu lebih 

rendah selama 9 tahun ini. Misalnya nilai PBV di tahun 2015 

adalah sebesar 0,75 X (kali) dan hasil ini lebih rendah dari nilai 

PBV sektor aneka industri yaitu 1,23 X (kali). Begitupun dengan 

nilai PBV dari tahun 2011 hingga 2014 yaitu berturut-turut 

sebesar 0,95 X (kali), -0,68 X (kali), 0,42 X (kali), dan 0,48 X 

(kali) yang berada di bawah rata-rata nilai PBV sektor aneka 

industri yaitu berturut-turut sebesar 1,71 X (kali), 0,03X (kali), 

0,92 X (kali), dan 0,99 X (kali). Dengan demikian, rata-rata harga 

saham sub sektor industri tekstil dan garmen adalah under valued 

(murah).  

          Nilai PBV dapat juga memberikan petunjuk kepada 

investor mengenai tinggi atau rendahnya harga saham yang 

diinvestasikan apabila perusahaan diasumsikan mengalami 

kebangkrutan. Misalnya data rata-rata harga saham perusahaan-

perusahaan sub sektor industri tekstil dan garmen tahun 2015 

yaitu sebesar Rp 767,86,- serta nilai buku sebesar Rp 1.043,- 

(nilai buku diperoleh dari hasil bagi antara total ekuitas dengan 

jumlah saham yang beredar), sehingga nilai PBV-nya adalah 

sebesar 0,75 X (kali). Nilai PBV diperoleh dari hasil bagi antara 

harga pasar saham dengan nilai bukunya. Dengan demikian, nilai 

PBV sebesar 0,75 X (kali) dari harga saham senilai Rp 767,86,- 
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dapat dikategorikan bahwa harga saham tersebut adalah murah 

(under valued), dikarenakan oleh nilai PBV 0,75 X (kali), 

dihadapkan pada kondisi dimana perusahaan-perusahaan sub 

sektor ini hendak dijual, maka dari pembelian saham senilai Rp 

767,86,-, investor akan memperoleh aset sebesar Rp 1.043,- per 

lembar saham. 

        Data hasil perhitungan rasio PBV di atas, diketahui bahwa 

nilai PBV sub sektor ini selama sembilan tahun selalu di bawah 

angka 1 (PBV = < 1). Hal ini  berarti harga saham tersebut 

undervalued (dinilai murah) dibandingkan harga saham sub 

sektor industri lainnya yang memiliki nilai PBV di atas 1 (PBV - 

> 1).  Jogiyanto (2003) dalam Irene, Kertahadi, dan Topowijoyo 

(2013) mengemukakan bahwa pada umumnya untuk perusahaan 

yang sudah berjalan baik akan memiliki nilai PBV di atas angka 1 

yang menunjukan semakin tinggi kepercayaan masyarakat 

terhadap prospek perusahaan ke depannya. Nilai PBV sub sektor 

tekstil dan garmen yang selama sembilan tahun ini selalu bernilai 

< 1 (undervalued / murah) menunjukan bahwa tingkat 

kepercayaan atau persepsi investor terhadap prospek sub sektor 

tekstil dan garmen di masa depan adalah rendah. Jika investor 

percaya pada prospek industri tersebut, maka permintaan saham 

industri bersangkutan akan meningkat yang akan juga 

meningkatkan harga saham, lalu pada akhirnya akan 

meningkatkan nilai PBV (nilai perusahaan). Tingkat kepercayaan 

investor pada suatu industri berkaitan dengan prospek atau kinerja 

industri yang bersangkutan dinilai baik atau berhasil. Nilai PBV 



8 

 

kurang dari 1 menyebabkan minat investor terhadap saham 

perusahaan di sub sektor ini rendah sehingga  tren pergerakan 

harga saham sebagaimana ditampilkan pada grafik 1.1 cenderung 

konstan selama sembilan tahun terakhir.  

           Mamduh M. Hanafi (2012) mengemukakan bahwa 

memaksimalkan nilai intrinsik akan memaksimalkan harga rata-

rata dalam jangka panjang dan tidak selalu harga saham saat ini. 

Misalnya investasi perusahaan yang akan menurunkan laba pada 

tahun berjalan, tetapi meningkatkan laba di masa depan secara 

substansial. Jika investor tidak mengetahui situasi yang 

sebenarnya, maka harga saham mungkin akan tertahan oleh laba 

saat ini yang rendah meskipun nilai intrinsik perusahaan 

sebenarnya naik. Analisis Fundamental merupakan cara yang 

digunakan untuk menganalisa kelayakan kondisi suatu 

perusahaan atau suatu sektor industri dengan memperhitungkan 

berbagai faktor diantaranya seperti kinerja perusahaan, analisis 

persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi dan pasar 

makro-mikro sehingga membantu investor dalam menanamkan 

dananya secara tepat. Penelitian ini memfokuskan kepada analisis 

fundamental perusahaan untuk mengetahui faktor –faktor apa saja 

yang mempengaruhi nilai perusahaan yang diukur oleh rasio 

PBV. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh 

Sri Hermuningsih (2013), faktor – faktor yang mempengaruhi 

nilai perusahaan adalah profitabilitas dan peluang pertumbuhan 

(Growth Opportunity).  
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         Definisi rasio profitabilitas menurut Harmono (2011:109) 

adalah “rasio yang menggambarkan kinerja fundamental 

perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi 

perusahaan dalam memperoleh laba”. Penelitian yang dilakukan 

oleh Khumairoh, dkk (2016) menghasilkan temuan bahwa 

variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kadek Apriada (2013) yang menghasilkan 

kesimpulan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada nilai 

perusahaan, hal ini terjadi karena di dalam meningkatkan 

profitabilitas, perusahaan akan meningkatkan kegiatan 

operasionalnya sehingga biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini 

juga akan meningkat. Peningkatan biaya ini akan mengakibatkan 

perusahaan harus menutup biaya tersebut lebih banyak, selain itu 

profitabilitas lebih bersifat likuid bagi perusahaan namun tidak 

solvabel sehingga profitabilitas tidak akan menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Hasil 

penelitian ini bertentangan dengan penelitian dari Rahman Rusdi 

Hamidy (2014) yang menemukan bahwa profitabilitas 

mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan menunjukkan 

bahwa setiap terjadi penambahan pendapatan  bersih  dari 

perusahaan maka profitabilitas akan meningkat, karena 

peningkatan profitabilitas ini maka terjadi peningkatan harga 

saham sehingga nilai perusahaan juga meningkat. Penelitian 

Alfredo Mahendra (2011) dan Ginanjar Indra Kusuma, dkk 

(2012) juga menghasilkan kesimpulan bahwa variabel 
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profitabilitas berpengaruh terhadap variabel nilai perusahaan. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian dari Dewa 

Kadek Oka Kusumajaya (2011) yang menghasilkan kesimpulan 

bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

sehingga perusahaan perlu memperhatikan dan terus  

meningkatkan  ROE dengan cara meningkatkan labanya. 

Pertumbuhan ROE menunjukkan prospek perusahaan yang 

semakin baik karena berarti adanya potensi peningkatan 

keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga akan 

meningkatkan kepercayaan investor serta akan mempermudah 

manajemen perusahaan untuk menarik modal dalam bentuk 

saham.   

            Definisi tingkat pertumbuhan menurut Taswan dan Saidi 

(2004) dalam Dewa Kadek Oka Kusumajaya (2011:42) 

dinyatakan sebagai : 

 “pertumbuhan total aset diamana pertumbuhan aset masa 

lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang 

dan pertumbuhan yang akan datang. Growth adalah 

perubahan (penurunan atau peningkatan) total aktiva 

yang dimiliki oleh perusahaan. Pertumbuhan aset 

dihitung sebagai persentase perubahan aset pada saat 

tertentu terhadap tahun sebelumnya”. 

            Penelitian yang dilakukan oleh Dewa Kadek Oka 

Kusumajaya (2011) menemukan bahwa variabel pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan menunjukan 

bahwa setiap adanya  peningkatan  aset  yang  dimiliki  oleh  

suatu perusahaan  merupakan suatu sinyal yang positif bagi 
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investor bahwa manajemen telah mampu mengelola perusahaan 

dengan baik. Pertumbuhan perusahaan yang positif menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam peningkatan aset memiliki potensi 

yang tinggi untuk menghasilkan arus kas yang tinggi di masa 

yang akan datang. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar Indra Kusuma, dkk 

(2012) yang menyatakan bahwa variabel tingkat pertumbuhan 

(growth) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel nilai 

perusahaan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Eli 

Safrida (2008) yang menghasilkan temuan bahwa pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, artinya 

adalah setiap penurunan perubahan total aktiva periode penelitian 

tidak mempengaruhi harga per lembar saham terhadap ekuitas per 

lembar saham di kalangan investor.  

        Penelitian ini menguji variabel profitabilitas dan tingkat 

pertumbuhan  terhadap variabel nilai perusahaan. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah variabel nilai perusahaan 

yang diukur dengan rasio Price to Book Value (PBV). Sedangkan 

variabel independennya adalah variabel profitabilitas yang diukur 

dengan Return On Equity (ROE) dan variabel tingkat 

pertumbuhan diukur dengan rasio pertumbuhan total aktiva 

(Assets Growth). 

           Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

maka peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh profitabilitas 

dan tingkat pertumbuhan terhadap nilai perusahaan pada 
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perusahaan yang tergabung dalam sub sektor industri tekstil dan 

garmen tahun 2006 – 2015. 

1.2   Identifikasi Masalah 

         Masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya penurunan 

persepsi publik terhadap nilai perusahaan pada perusahaan-

perusahaan yang tergabung dalam sub sektor industri tekstil dan 

garmen selama periode tahun 2006 – 2015. Dengan demikian 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan pada sub sektor industri tekstil dan garmen 

yang terdaftar di BEI periode tahun 2006-2015 ? 

2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pertumbuhan terhadap 

nilai perusahaan pada sub sektor industri tekstil dan 

garmen yang terdaftar di BEI periode tahun 2006-2015? 

3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas dan tingkat 

pertumbuhan terhadap nilai perusahaan pada sub sektor 

industri tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 

tahun 2006-2015? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

         Berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagaimana yang 

telah diuraikan di atas, maka tujuan  penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan pada sub sektor industri tekstil dan garmen 

yang terdaftar di BEI periode tahun 2006-2015. 
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2. Mengetahui pengaruh tingkat pertumbuhan terhadap nilai 

perusahaan pada sub sektor industri tekstil dan garmen 

yang terdaftar di BEI periode tahun 2006-2015. 

3. Mengetahui pengaruh profitabilitas dan tingkat 

pertumbuhan terhadap nilai perusahaan pada sub sektor 

industri tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI periode 

tahun 2006-2015. 

 

1.4    Kegunaan Penelitian 

          Berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagaimana 

yang telah diuraikan di atas, maka kegunaan  penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Kegunaan bagi perusahaan 

1) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi 

perusahaan mengenai apakah terdapat pengaruh 

profitabilitas dan tingkat pertumbuhan terhadap 

nilai perusahaan. 

2) Sebagai sumbangan pemikiran bagi perusahaan 

tekstil dan garmen terutama bagian manajer 

keuangan dalam peramalan laba bagi perusahaan 

dan bagi investor dapat digunakan sebagai 

informasi dalam pengambilan keputusan saat 

berinvestasi, khususnya pada perusahaan tekstil 

dan garmen yang terdaftar di BEI. 
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2. Kegunaan bagi pembaca  

Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bidang 

manajemen keuangan dan melakukan kajian dengan 

pokok permasalahan yang sama, serta sebagai bahan 

masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan langsung dengan penelitian ini. 

3. Kegunaan teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan khususnya bidang manajemen 

keuangan. 

4. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi maupun bahan kajian bagi penelitian 

selanjutnya. 


